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نجیب هللا داوری

درهفته اول ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی
به دو موضوع ذیل پرداخته شد
 - ۱تحقیق دو باره به ارتباط کابل بانک ،توقیف نزده نفر از شاملین در امر سؤ استفاده از دارایی های بانک
مذکور وبالخره برگشتاندن نزدیک به یک ملیارد دالر از پول های حیف ومیل شده .
بدون هرگونه تردید دوسیه کابل بانک آزمونی بسیار بزرگ و دشواری خواهد بود برای داکتر اشرف غنی احمدزی
که در صورت پیروزی همزمان با باالرفت وجهه شخصی اشرف غنی در سطح ملی وبین المللی ،وجه کشور ما
نیز در سطح بین المللی باال رفته و عامل آن خواهد شد تا کشورهای کمک کننده ،به علم اینکه دیگر کمک های شان
بمانند دوره حامد کرزی حیف ومیل نخواهد شد ،پول های بیشتری را روانه افغانستان نمایند .هر چند آوردن شفافیت
در دوسیه کابل بانک ،کشانیدن تمام متهمین قضیه به محکمه و برگردانیدن پول های حیف و میل شده با در نظر
داشت دخیل بودن برادر حامد کرزی ,بردار مارشال فهیم ودیگر تیکه داران قدرت در دولت حامدکرزی که هنوز
هم به گونه بر سر قدرت اند؛ کار آسانی نبوده و مقاومت های شدید هسته های مافیای قدرت را بدنبال خواهد داشت.
- ۲نامگذاری میدان هوایی کابل بنام میدان هوایی حامد کرزی.
مبرهن است که در بسیاری از کشور های جهان مراکز عمده خدمات اجتماعی ،صنعتی واقتصادی بنام شخصیت
های ملی همان کشور ،که عمری را در راه خدمت بمردم وقف کرده باشند ،نامگذاری میشود.
اما آیا حاتم بخشی داکتر اشرف غنی ولو در سطح نمادین برای حامد کرزی و نام گذاری میدان هوایی کابل بنام
موصوف کار درست است؟ و آیا حامد کرزی در مدت سیزده سال زمامداری اش مصدر خدمات قابل مالحظه یی
برای مردم افغانستان شده است که میدان هوایی کابل بنام وی نامگذاری شود؟
متأسفانه که کارنامه حامد کرزی درمدت سیزده سال زمامداری اش بعنوان شخص اول ،رئیس دولت و رئیس
جمهور افغانستان ،نه تنها اینکه درخشان نیست ،بلکه حامد کرزی آگاهانه ،یا نا آگاهانه طی سیزده سال زمامداری
اش فرصت های طالیی زیادی را در امر رشد ،انکشاف وآبادانی افغانستان مفت ومجانی از دست داد ,در نتیجه
کار نامه سیاه وتاریکی از خود بجا گذاشت .عنایت شریف در برنامه هفتگی شماره  ۲2رویداد بخشی از کارنامه
حامد کرزی را کامالً بیطرفانه بداوری گرفته است .هر چند جناب شریف ویدیوی اعتراف حامد کرزی ضمن
مصاحبه با تعداد ک ثیری از ژورنالستان داخلی و خارجی در امر دریافت بندل های از یورو و دالر از کشور ایران
را در برنامه مذکور نه گنجانیده است.
http://www.youtube.com/watch?v=BuuO63gUEp4
با اینها ،و با وجود فساد گسترده اداری و چپاول دارایی های ملی در دوران حکمروایی حامد کرزی ,اگر کرزی در
دوران زمامداری اش قادر به ساخت و بهره برداری یک یا چند پروژه عمده زیر بنایی میشد که نان آور برای مردم
افغانستان میبود ،عیبی نداشت که تعدادی ازپروژه های مذکور بنام موصوف نامگذاری میشد .ولی با آنکه رونوشت
و پالن اعمار بسیاری از پروژه های زیر بنایی افغانستان که در دوران جمهوری شهید داوود خان تکمیل ،دیزاین
ونقشه های انجنیری آنها در وزارت پالن سابق موجود میباشد ،ولی باکمال تأسف که حامد کرزی با وجود در دست
داشتن ملیارد ها دالر هرگز جرئت ساخت آنها را نکرد.
بنا ً وقتی رئیس جمهور از مقوله مجازات ومکافات در امر دولت داری حرف میزند ،نامگذاری میدان هوایی کابل
بنام یک شخص ناکام ،خالف وعده های جناب غنی به مردم افغانستان بوده و عمالً با مقوله مجازات ومکافات در
تناقض میباشد .همزمان سؤالی بمیان می آید؛ که آیا اشرف غنی با بخشیدن از کیسه خلیفه واز جیب ملت ولو بشکل
نمادین ,بمانند حامد کرزی ،سیاست مصلحت گرایی ومسامحه را در پیش خواهد گرفت؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

از طرفی هم متآسفانه و متأسفانه تاکنون درامر نامگذاری موسسات عمده صنعتی،اقتصادی ،اجتماعی ،مراکز عام
المنفعه شهرها ،جاده ها و ....بنام شخصیت های ملی وتاریخی کشور کارهای ملموس وبجا صورت نگرفته است.
سالها است که ملی گرایان افغان پیشنهاد میکنند که پوهنتون کابل را بنام پوهنتون سید جمال الدین افغان نامگذاری
شود؛ ولی کجاست گوش شنوا .همین طور....
میدان هوایی کابل که در اواخر دهه پنجاه میالدی به ابتکار ،تالش وعرق ریزی های شهید سردار محمد داوود خان
صدراعظم وقت افغانستان تهداب گذاری واعمارگردید .مناسب خواهد بود که میدان هوایی مذکور بنام میدان هوایی
شهید سردار محمد داوود خان نامگذاری کرد.
در غیر آن خیلی بجا خواهد بود که میدان هوایی کابل بنام{ میدان هوایی شاه امان هللا} نامگذاری شود
King Amanullah Airport.
ولی نامگذاری میدان مذکور بنام حامد کرزی قابل مکث است؟؟؟

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

