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 Political سياسی

  
  "فقير"محمد فقير 

 ٢٠١۵ دسمبر ٠۴

  در لفافٔه دروغ ھای متعارض» شفافيت«
  » که خواھی جامه ميپوش       مـــن از طرز خرامـــت می شناسمرنگیبه ھر «

  

  :يادداشــت

خواستم مطلب دلگيِر اين نوشته را در قالب  ب مسايل جدی را ندارم، میاز آنجائی که بنده استعداد نگارش در با-١

بار آورد بگنجانم تا از ثقلت سياسی موضوع کاسته و از حملٔه مستقيم بر ذواتی که ه طنزی که انبساط  خاطر ب

تر، حجيم تر و دريغا پس از تقالی زياد دريافتم که مطلْب کريه . شود، اجتناب ورزم ينجا از آنھا نام برده میادر

بنابرين، اجباراً مھار قلم افسرده خاطر را رھا . جسيم تر از آنست که تنھا در آئينٔه کوچک و معصوم طنز بگنجد

از خوانندٔه محترم تمنا .  بر ورق ريزدمراعاتکردم و گذاشتم آنچه را در دِل تنگِ آتش گرفتٔه خود نھان دارد بدون 

  .   گری بنده و قلم نشمارنددارم اين اجبار را دال بر الابالي

  بدين اصل معتقدم که کارنامه ھای نيک و بد گذشتگان را نبايد در ترازوی قضاوت در مورد شخصيت ھای -٢

 و کراھتاً به علت ارتباط ءً ر اين نوشته، استثنامعذلک، د. زمان حاضر و بازمانده ھای شان به سنگينی گذاشت

، "اشرف غنی" خان، پدرکالن داکتر "عبدالغنی"کی از کارنامه ھای جنرال مستقيم با موضوع، قلم اشاره ای به ي

خاطر عدول از اين اصل مھم معذرت خواسته و اميدوار است ھواخواھان ه نويسنده در اينجا ب. به عمل آورده است

 .خاطر اين عدول استثنائی از اصل، مورد عفو قرار دھنده جنرال مرحوم او را ب

  )قيب و مداخلٔه څارنوال شھربا ثبت ھراس از تع(

 فقير فقير

  

  :جان سخن در پرتو اصول بنيادين

 خطارفتٔه خارجی شان نيک میه  و حاميان بعبدهللا-غنیسردمداران خود فروختٔه نظام تقلب بنأ و پوشالی آقايان 

 پردرد مردم دانند که نظام در حال نزع و نزاع ايندو اعجوبٔه سياسی از ھيچ مشروعيت و محبوبيتی در قلوب

اين شعبده بازان و مکاران دارالمجانين ھژمونی جھانی، و کاسه ليسان و جيره خوارانی . افغانستان برخوردار نيست

که در اطراف شان ُغنبُر می زنند، به اين حقيقت مسلم نيز استشعار کامل دارند که بدون پول و آتش توپ و طيارٔه 

 ريشه گنديدٔه آنھا توانائی دوام مستقالنه را نداشته و يقيناً بدون اين پول و آتش، اياالت متحـده، دستگاه فاسد و تا-ناتو
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نه تنھا خود يک شبه راھی زباله دان تاريخ خواھند شد بلکه ملت محنت رسيدٔه افغانستان را نيز، با اوضاع و شرايط 

ن غيرقابل تمثيل و دور از تصور زنند، به اعماق بحرا وجود آورده اند و به آن دامن میه خطيری که در کشور ب

  . ديگری خواھند فرستاد

با چنين درکی است که سرکردگان متقلبين و دزدان حرفه ئی رأی مردم، مجبور شدند دست به ابتکاری بزنند تا به 

و فکر کوتاه خود ناکارآئی ھا و افتضاحات و رسوائيھای سياسی، امنيتی و اقتصادی ماه ھای گذشتٔه خود را ترميــم 

يا اقالً تا حدی جبـــران نموده و توجه و بحث جدی مطبوعات و مردم را از مسايل مھم و حياتی کشور به زندگی و 

برای تأمين اين ھدف ُمَزِورانه و ناشی از جبن و ھراس، که بدون شک . شخصی خود معطوف نمايند» تقوای مالی«

راه انداختـه شده است، اخيراً ه بليغاتی خارجی ببا مشوره و پرداخت معاشات ھنگفت به متخصصين بنگاھھای ت

 از طريق ادارٔه مبارزه با فساد، ارقامی را در بارٔه دارائی ھای شخصی و خانوادگی خود در غنی و عبدهللاآقايان 

  .رسد افغانستان و خارج از آن در روزنامٔه انيس منتشر ساخته اند که قابل دقت و تأمل به نظر می

که نگاھی به اين ارقام دروغين و تبليغاتی انداخته شده و از آنھا نتيجه ای منطقی استخراج گردد،  ينمعھذا، قبل از ا

تأمين شفافيت و « در چوکات آنچه عبدهللا-غنیکفايت  متذکر بايد شد که اين کمپاين اشتھاراتی حکومت مفسد و بی

شــود اين است  الی که در اين جا مطــرح میؤس. راه انداخته شده استه شود ب ناميده می» مبارزه عليه فساد اداری

کـه آيا تأمين شفافيت و مبارزه با فساد اداری، محض به حسابدھی دروغين دارائی ھای شخصی عاملين امور 

  کند؟ که مفھوم صادقانه تر، عميق تر، فراگيرتر و عمومی تری را افاده می شود و يا اين خالصه می

دانند که حسابدھی  مالياتی افغانستان و جھان آشنائی دارند مسلماً می/ھای محاسباتیکه با شيوه ھا و متود آنانی

تواند با چالھا و ترفند ھای محاسباتی مغلق و متنوع و سوء استفاده از ُگنگی ھا و  دارائی ھای شخصی به آسانی می

ا از تجربٔه شخصی گذشتٔه بنده اين حقيقت ر. (خالھای قانونی، به سوِد خواست شخص حسابده شکل بخشيده شود

توان گفت که حسابدھی  در روشنی اين مطلب، می.) مور محاسبٔه يکی از ادارات دولتی آموخته امأخود به حيث م

در باب دارائی ھای شخصی عاملين امور تنھا و تنھا يک بخش کوچک و ناکافی، ھرچند معمول و مروِج، شفافيت 

بخش عمده و بس کليدی تأمين شفافيت و مبارزه با فساد اداری شامل . ھدد و مبارزه با فساد اداری را تشکيل می

  :است بر

شفافيت و رعايت معيارھای روشن و تعريف شده ) ٢جمله ارقام انتخاباتی،  صداقت در ارقام اشاعه شده، من)  ١ 

عملکرِد ) ۴لتی، و احتراز از خويشخوری و واسطــه بازيھــای سيــاسی و اداری در امور دو) ٣گيری، - در تصميم

ی، مذھبی، و ه ئدون مداخلٔه ملحوظات لسانی، منطق حق مردم، بهروشن بر اساس قانون و منافع و خواسته ھای ب

در حقيقت، طرز به قدرت رسيدن حکومتھا و شگرد عملکرد آنھا در تطبيق اصول و قوانين است که جديت و . قومی

ه با فساد تضمين و ثابت می کند، نه دعوای تمول يا فقر فالن کسی که صداقت آنھا را در امر تأمين شفافيت و مبارز

  .دست گرفته استه بر اريکٔه قدرت تکيه زده و صالحيت تصميم گيری را ب

تا جائی که صالحيت تصميم، و استفادٔه سالم از آن مطرح است، در صورت دينداری و بيداری وجدان و پابندی به 

به عبارت ديگر، . ول به ھمان اندازه قابل اعتماد و اعتبار است که فرد فقير و ناداراصول اخالق و قانون، فرد متم

داشتن ايمان استوار، وجدان اجتماعی بيدار، و شخصيت و روان سالم است که بزرگی و اعتبار انسان را در امر 

ل ترين مرد زمان خود بود و متمو) رض ("عثمان غنی". کند نه اندازٔه دارائی و يا ناداری او حکومتداری تعيين می

بودند و ھر ) ص(ولی ھردو ياران صف اول پيامبر . به ندرت سکه ای در کيسه نداشت) رض  ("عمر بن خطاب"

تفاوت ثروت و دارائی در تعيين موضع سياسی و تقوای اجتماعی شان نقشی بازی نکرد و نبايد . دو خليفٔه مسلمانان
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ليون انسان را در يد قدرت خود دارند، ي در جايگاه  کسانی که سرنوشت سی م،غنی و عبدهللاکاش آقايان . کرد می

داشتند ولی در عين حال اندک از صداقت، اخالق، وطندوستی، بشرخواھی، و  در سطح ميليادرھای جھان قرار می

  .  داشتند تقوای سياسی نيز بھره ای می

می نتايج آن شرم داشتند، شفاف، سالم، مشروع و مبتنی بر  حتی از اعالن رسغنی و عبدهللاآيا انتخاباتی که آقايان 

قانون بود؟ آيا در طول يک سال و چند ماھی که از عمر پرفتور دستگاه فاسد ايندو قومگرای سوگندخورده سپری 

توان تصميمی را سراغ کرد که بر مبنای   گرفته تا بی سرنوشتی انتخابات پارلمانی، میاءشود، از تقرر وزر می

يت و عدالت و قانون استوار بوده باشد؟ آيا اين دستگاه بيمار و متقلب به مردم افغانستان اطالع داده است که شفاف

شوند بر کدام  نوسانھای خطرناک و تصاميم متلون و خودسرانه ای که در مورد روابط خارجی کشور اتخاذ می

 دارند که تصاميم برطرفی ھا و مقرری ھائی که منجر مبانی شفافيت و قانونيت استوار اند؟ آيا مردم افغانستان آگاھی

به فلج گرديدن وزارت دفاع، قوای قضائيه، و ساير ادارات دولتی مرکز و واليات شده اند، بر چه شفافيت و قانونيتی 

ار استوار بوده است؟ آيا به مردم افغانستان گفته شده است که، بر سبيل مثال، تقرر پسر بچٔه نيمه باسوادی که قر

 پرورده شده و فاقد سابقٔه ديپلوماسی و توانائی تحرير در زبانھای ملی MI6مور أمعلوم در لندن در خانوادٔه يک م

ماست به حيث سفير در واشنگتن و چھار پايتخت ديگر دنيا، بنا بر چه شفافيت و معيار قانونی صورت گرفته است؟ 

غانستان اطالع داده است که چرا وزير شھرسازی با دزدی که به  به مردم افعبدهللا- غنیآيا حکومت مفلوج و دوسرٔه 

ده سال حبس محکوم شده است پيمان ھمکاری و سرمايه گذاری بسته و سپس در اثر فرياد رسانه ھا به آن پشت پا 

ف توان گفت که مأمورين رياست امنيت قندز بر مبنای چه معيار، شفافيت و قانونيتی يکسره برطر زده است؟ آيا می

شده و خالی امنيتی در آن واال بيشتر دامن زده شده است؟ آيا به مردم افغانستان اطالع داده شده است که رئيس ارگ 

ليون دالر پول بيت المال را غرض تمويل دفتر رئيس يکابل و ھمکارانش برمبنای چه قانونی ساالنه باالتر از دو م

 که به حيث سرکردٔه ستون "حضرت عمر زاخيلوال"يا تقرر  تخصيص داده اند؟ آ"حامد کرزی" آقای سابقجمھور 

پنجم آی اس آی پاکستان در افغانستان زبانزد عام و خاص است، به حيث سفير در آن کشور بر چه معيار و شفافيتی 

اردشده  تا کنون قادر شده اند، با رعايت شفافيت و قانونيت، به اتھامات وغنی و عبدهللاستوار بوده است؟ آيا آقايان 

حنيف "حقوقی او عليه /و دعاوی امنيتی) که خود اعجوبه سياسی بينظيری است(از جانب معاون دوم پارلمان 

، پاسخ قانع کننده بدھند؟ آيا اين آقايان که با غبن و تقلب و خيانت خود را به مقام نمايندگی از مردم افغانستان "اتمر

نظامی آزار می بينند و ملکيت ھای شان غصب - ست زورمندان سياسیرسانيده اند، به فرياد کسانی که روزمره از د

  رود، بر مبنای قانون و عدالت و شفافيت، پاسخی گفته اند؟ شده و مال شان به تاراج می

االتی است که با مسألٔه شفافيت و فساد گره خورده اند و تا کنون ؤآنچه در فوق آمد محض عده ای کوچک از س

 زندانی عبدهللا-غنیوليتی حکومت ؤچال اسرار و بی مس- جوابی دريافت نکرده و در سياهجواب روشن نه که اصالً 

 از نخستين لحظات عبدهللا- غنیدھند که نظام فاسد و در حال نزاع و نزع  الھا و امثال آنھا نشان میؤاين س. شده اند

رقت انتخاباتی و ملکيت اجداد خود تکيه بر اريکٔه قدرت، دستگاه حکومت و بيت المال کشور را به حيث جايزٔه س

کند و به عزت، شرف، ناموس، و احساسات و  خواھد می تصور نموده و آنچه دلھای سياه سردمداران آن می

امروز که تشت رسوائی اين دستگاه فاسد و شياد از بام . آرزوھای مردم ھيچ وقع و ارزشی قايل نمی شود

غانستان در گستردگی فساد، ضعف حکومتداری و ميزان قاچاق مواد حکومتداری ناقص آنھا به زمين افتاده و اف

اکثراً (مخدر و انسان شھرٔه جھان شده است، سرکردگان آن در صدد اند تا با اشاعٔه ارقام دروغين دارائی ھای 

و با خود را از مسايل اصلی و حياتی کشور دور ساخته ه خود اذھان مردم و پارلمان و خارجياِن متحد ب) نامشروع
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مصروف و معطوف ساختن توجه آنھا به مسايل فرعی و شخصی، فرصت خيانت و جنايت در حق مردم افغانستان 

  .را برای مدتی ديگر تمديد نمايند

 به نشر رسيده اند، غنی و عبدهللاگذشته از اين مطالب اصولی و بنيادين، حتی ارقامی که در باب دارائی ھای آقايان 

االت ؤ ھای ايندو را وضاحت بخشيده و صفای شخصيت و نيت آنھا را به اثبات رساند، سکه دارائی جای اينه ب

با دامن زدن احمقانه و . کنند بيشتری را در مورد صحت معلومات و منابع تمويل کنندٔه اين دارائيھا خلق می

م از حقوق انسانی نمک می ليونھا انساِن محروياالت، اين نظام نابکار و بيکفايت بر زخــم مؤغيرارادی به چنين س

پاشد و خاطرٔه ھولناک چور و چپاول و وطنفروشی ھای امروز و پار دزدان مال و عزت و شرف مردم را در 

شود تا ادارٔه  االت پرداخته شده و تقاضا میؤدر اينجا به معدودی از اين س. اذھان پردرد کشور زنده می سازد

  .رأت و وجدان الزم، به آنھا توجه نمايدمبارزه با فساد، در صورت داشتن صداقت، ج

  

  :"اشرف غنی"در باب دارائی ھای آقای . الف

ليون دالر قلمداد شده ي در راپور منتشره تقريباً بالغ به پانزده الی شانزده مغنینخست، دارائی ھای مجموعی آقای 

يا (با معاش ) انی االصل وی تعلق داردکـــه قرار راپور، مقداری از آن به خانم لبن(اين دارائــی مجمـــوعی . است

به . خورد  بانک جھانی سر نمیۀمور بازنشستأيک استاد پوھنتون در امريکا و يا م) پس اندازھای دوران کار

 غنیآقای ) محتمالً با نگاھی به آينده و يا بر اساس روحئه گزافه گوئی طبعی(که بنابر داليلی  عبارت ديگر، يا اين

که دارائی ھای موجود او تنھا از طريق تراکم پس  خواسته است خود را ثروتمندتر از آنچه ھست قلمداد کند و يا اين

. اندازھای ماھانه و مزد کار او فراھم نشده بلکه منابع ديگری در کار بوده تا به چنيــن تراکمـی منجر شده باشد

 اندازھای دوران کار و دارائی متراکم شدٔه کنونی -رآمد يا پس اين تفاوت فاحش ميان دغنیال اينجاست که آقای ؤس

  تواند توضيح دھد؟ خود را با شرح و لحنی صادقانه تر به چه طريقی می

ليون دالر قلمداد يدوم، چھار جريب و سه صد متر زمين واقع در داراالمان که ارزش امروزی آن باالتر از پنج م

ی خريداری شده است؟ پول ساختمان عمارت قصر گونه ای که باالی آن ساخته شده است، با کدام پول و از چه منبع

 کرزی در دستگاه آقای غنیشده است از کجا تھيه شده است؟ قرار اطالع، اين زمين زمانی خريداری شده که آقای 

ام ارتباطی آيا در ميان مقام وزارت و تصاميم آن و خريداری زمين کد. سمت وزير ماليه را به عھده داشته است

که زمين در بازار آزاد به قيمت روز، بدون ملحوظات خاِص مرتبط به مقام وزارت، خريداری  وجود داشته و يا اين

  .شده است؟ بنده در اين باب شکمندم

.  جريب زمين موروثی در واليات کابل و لوگر گزارش داده شده است١،٢٢٠سوم، در شمار دارائی ھای آقای غنی 

دھد، احتماالً بخش اعظم اين زمين را  علومات تاريخی بنده مبتنی بر اظھارات بزرگان زمان قد میتا جائی که م

 خان لوگری، ھمرکاب نادرشاه، پس از عبدالغنی، جنرال غنیدھد که توسط پدرکالن آقای  زمين ھائی تشکيل می

ادٔه جنرال صاحب درآورده سقوط حکومت حبيب هللا کالنی و تصرف کابل، غصب و با زور برچه به تصرف خانو

 اگر چنين باشد، اين زمينھا به ايشان تعلق نداشته و بايد با ھمه ملحقات خود به صاحبان اصلی آن ١.شده بودند

                                                 
عالؤه غصب زمين مردم لوگر، ه  بر اساس تاريخ شفاھيی که اين جانب از اشخاص با اعتبار زمان شنيده است، جنرال عبدالغنی خان، ب 1

گ ھائی را که جنرال محمد نادرخان غرض جنگ با قوای حبيبا کالنی در اختيارش گذاشته بود، بدون استفاده در جنگ، در تعداد زياد تفن
ی زکه جنرال اعزا(پس از اسقرار حکومت نادرشاه در کابل، جنرال غنی خان . چاه ھائی که برای اين منظور حفر کرده بود، پنھان کرد

فنگ ھا را به قيمت بسيار گزاف باالی احمد زائی ھای آن واال که از قوم خودش و اغلباْ کوچی بودند و به به لوگر برگشته و اين ت) بود
ھمچنان گفته ميشود که جنرال موصوف پول حاصله از فروش تفنگ ھا را با سود بسيار بلند . وسايل دفاعی نياز داشتند، به فروش رسانيد
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عالؤه طلب بخشش از اشخاص متضرر، قيمت حاصالت شصت و پنج ه  و خانواده اش، بغنیبرگردانده شده و آقای 

بدين اساس، اگر قانــون و عــدالتی در افغانستان وجود داشته باشد، . ن بپردازندرا به ورثٔه صاحبان اصلی آ سالٔه آن

االت مھم ؤس.  حذف و به دارائی ھای وارثين صاحبان اصلی آن افزوده شودغنیاين قلم بايد از لست دارائيھای آقای 

  .ته خواھد شد وجود دارد که در موقع مناسب به آنھا پرداخغنیديگری ھم در باب دارائی ھای آقای 

 به افغانستان، "حشمت غنی" و برادرش اشرف غنیچھارم، با سقوط رژيم انسان ستيز طالبان و برگشت آقای 

وليت وزارت ماليه را عھده دار بود، ساحٔه وسيع زمينھائی را که در ؤ مساشرف غنیاخيرالذکر در دورانی که آقای 

 استفاده از زور از مالکان اصلی آن گرفته و به ملکيت ھای در لوگر واقع بود، با) ؟(ھمسايگی ملکيت ھای شان 

 آمده است شامل بخشی از اين غنی جريب زمينی که در راپور دارائی ھای آقای ١،٢٢٠آيا . خود محلق ساختند

باشد و يا خير؟ اگر جواب مثبت باشد، اين زمينھا نيز بايد از لست دارائی ھای رئيس  ملکيت ھای غصب شده می

  .حذف گرديده و به مالکان اصلی آنھا برگردانده شده و به آنھا جبران خساره پرداخته شودجمھور 

 نيز در دوران کمپاين انتخاباتی معترف شده است، تنی چند از کسانی که اشرف غنیپنجم، ھمانگونه که خود آقای 

اي خصوصی مدعی  اعضای حکومت او بودند در فرصت ھحامد کرزیدر سال ھای نخستين حکومتداری آقای 

ليون ي م١۵٠، در سمت وزير ماليه، يک قلم از کمک ھای خارجی را که بالغ به اشرف غنیشده اند که آقای پرفيسر 

کرده بود که به اسم خودش در يکی از کشورھای خارجی »  پنھان«شد، برای مدت سه سال در حسابی  دالر می

.)  با موضوع آشنائی دارده ئیده است که بنابر ارتباط وظيف اين مطلب را از زبان کسی شنيهنويسند. (وجود داشت

 از سمت وزير ماليه سبکدوش گرديد، جانشين او، پس از مدتی، در نتيجٔه غنیکه آقای  شود پس از اين گفته می

مطالعٔه اسناد مربوط به کمک ھای خارجی، متوجه غيبت اين پول از حساب خزاين وزارت ماليه شده و در مورد از 

 در جواب وزير جديد از غنیقرار معلوم، آقای .  طالب توضيحات گرديدغنیيس خزاين و در نھايت از آقای رئ

فراموشکاری خود معذرت خواسته و اظھار داشت که وی اين پول را در يک حساب شخصی نگھداشته و متأسفانه 

 بعدْا به وزارت ماليه انتقال داده شد ولی اين پول. را به حساب وزارت ماليه انتقال نداده است آن» فراموشی«در اثر 

يعنی در مورد . خاموشی اختيار شده است) شود که بالغ به مبلغ معتنابھی می(در مورد سرنوشت ربح سه سالٔه آن 

 غنی حاصلٔه اين حساب، به وزارت ماليه انتقال داده شده و يا جزء دارائی ھای شخصی آقای ۀکه آيا ربح سه سال اين

  .فته است، معلوماتی در دست نيستبه حساب ر

  

  :      "عبدهللا عبدهللا"در باب دارائی ھای آقای دوکتور . ب

  .عبدهللا عبدهللاحال، مختصراً برمی گردم به دارائی ھای آقای داکتر 

اول، ھرگاه ارقام ارائه شده در گزارش دارائيھای رئيس جمھور و رئيس اجرائيه مطمح نظر قرار داده شده و جمع 

به عقيدٔه اين حقير، اين دارائی برای . شود ليون دالر میي باالتر از سه معبدهللاو منفی شوند، دارائی کنونی آقای 

کسی که علی رغم ادعای داشتن سند پزشکی چشم، در سراسر عمر خود دست به کار پزشکی نزده و درد چشمی را 

دانند جناب داکتر صاحب مدتی به  وری که ھمه میالبته ط. رسد درمان نکرده اســت، قابل مالحظه به نظر می

که ايشان در اين دوره دست به دزدی يا  ولی اين.  اجرای وظيفه نموده استکرزیحيث وزير خارجٔه حکومت آقای 

                                                                                                                                                   
داد و در صورت تعلل در پرداخت سود و يا قرضه از جانب مقروض، با استفاده   داشتند قرض میبه اعتبار زمين به کسانی که به پول نياز

شاه جھان احمدزی، پدر مرحومی آقای غنی احمدزی، ھنر . از زور و قرابت با نظام سياسی زمان، زمين موصـوف را غصب می نمود
  .قرضه دادن و تجارت را در ھمين زمان از پدر آموخت
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در (رسد  اختالسی زده و از اين طريق خود را پولدار ساخته باشند، اقالً به نظر اين حقير، از امکان بعيد به نظر می

معذلک، با ). شھرت داشتند) ؟(وره، ايشان نه به اختالس بل به شوقھا و دست واشوريھای نه بھتر ديگری اين د

ليون دالر، آنھم در سرزمين فقير و يدرنظر داشت سابقٔه بسيار کوتاه کاری جناب ايشان، دارائی باالتر از سه م

ايشان بايد در اين باب . رسد ه نظر میگرسنگی زده ای نظير افغانستان، از عجايب دوران و محاالت مکان ب

  .توضيحاتی ارائه فرمايند

علی رغم شھرت به شيکپوشی، داشتن سليقٔه خاص در آرايش صورت و مو، عبدهللا دوم، آقای دوکتور صاحب 

داشتن عالقٔه وافر به لباس ھای ده ھزاردالری متعدد و متنوع، و حيات پر دبدبه و کش و فش ھای شخصی وافر، به 

عمل آورده است تا خود را فقير و صاحب بنئه ه يل نامعلومی در راپوردھی خود با خويشتن داری تمام سعی بدال

با وجود اين کوشش . متظاھر سازد) البته در مقايسه با ساير ميليونرھای نظم نوين در افغانستان(مالی ضعيفی 

ابی به منزل پرفضای کارتٔه پروان، دو قطعه باغ دل ايشان، به عقيدٔه اين حقير و بسی حقيران نظير اين فقير، دستي

پنجشير، قاب ھای زرين ساعت ھای اوميگا، ) ؟(انگيز در پغمان، مھمانخانٔه فراخ و دلگشا در واليت پرنفوس 

 ضد گلوله، تمويل زندگی باالتر از ميانگين فاميل در ھندوستان، تمويل یزيورات دلکش طال، لندکروزر ھای زرھ

که در لست ( باديگاردھا و خدمٔه شخصی در کارتٔه پروان و دو مھمانخانٔه خصوصی در وزير اکبرخان تعداد کثير

و » جھاد«و غيره مخارج گزاف برای کسی که بخش اعظم حيات خود را در ) دارائی ھا از آنھا تذکار نرفته است

لد دست نياخته است، واقعاً و کار مگشت و گذار در کوھپايه ھای خوش آب و ھوای پنجشير باستان سپری کرده و به

فقيت را به ايشان تبريک عرض ومن اين م. کند داللت بر مھارت فوق العادٔه او در امر جمعاوری پول و دارائی می

  .شوم فقيت مزيد در زمينه برای شان میونموده و طالب م

 در افغانستان و آمادگی اياالت متحده سوم، معھذا، چنين خوانده ام که در آثاری که در باب فعاليت ھای سازمان سيا

برای حمله باالی طالبان و نجات افغانستان از دست آنھا و آس اس آی و تروريستان ھمدست شان، در امريکا به 

ادعا ) را با رغبت خاص مطالعه نموده ام که اين حقير ترجمٔه آن» جنگ اشباح«جمله کتاب  من(چاپ رسيده است 

جناب داکتر و ساير ھمرزمان شان، در پنجشير تشريف داشته و در برابر عمال خارجی به شود که در زمانی که  می

صد دالری را از اسالم آباد به ) جوال ھای(مقاومت می پرداختند، ھليکوپترھای امريکائی خريطه ھای بزرگ 

آيا بخش ھائی از . دکردن پنجشير انتقال داده و به ايشان و ھمرزمان شان غرض خريداری اکماالت جنگی تسليم می

اين پول ھای ھنگفت در شمار دارائيھائی که در راپور ادارٔه مبارزه عليه فساد گزارش يافته است شـامل اند و يا 

تصــادفاً از قلــم افتــاده اند؟ اگر از قلم افتاده اند، چرا؟ و اگر شامل اند، آيا در افغانستان پول ھائی که از دستگاه 

ه ب) جمله سی آی ای، سپاه قدس ايران، راو ھندوستان، آی اس آی پاکستان، و غيره من(جی ھای استخبارات خار

  طور شخصی دريافت شده باشند غيرمشروع و غيرقانونی پنداشته نمی شوند؟

 در انتخابات غيرقانونی و پر جنجال اخير عبدهللا عبدهللاشود که کمپاين انتخاباتی آقای دوکتور چھارم، گفته می

بايد گفته آيد که مخالفين جناب داکتر اين رقم را به چھارصد . (ليون دالر ھزينه برداشته استياز يکصد مبيشتر 

معذلک، اين مخارج گزاف در .) برند که از محدودٔه عقل و منطق نارسای اين کمينه خارج است ليون دالر باال میيم

بد نخواھد بود اگر ادارٔه مبارزه عليه فساد . وده استشمار مخارج و ھزينه ھای زندگی سياسی ايشان انعکاس پيدا ننم

خود جرأت داده و بپرسد که منابع تمويل اين مخارج معتنابه و سرسام آور چه کسانی و کدام سازمانھائی بوده و ه ب

  در برابر دريافت آنھا چه خدماتی ارائه شده و يا خواھد شد؟   
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  :نتيجه

ی که به الف زدن و گزافه گوئی ی تمايالت و عالقٔه طبيعي بربناغنیکه آقای شود  از آنچــه در فوق آمد نتيجه می

اين ھم . دارد، دارائی ھای شخصی خود را محتمالً چند برابر از آنچه که در واقعيت وجود دارد قلمداد کرده است

طور ه البته ب(ولتی امکان دارد که چون او در آينده از طريق انحصار قراردادھای بزرگ اکماالت اردو و ادارات د

قصد پولدارشدن را دارد، بدين لحاظ از ھمين حاال دارائی خود را در سطح بلند نشان داده است تا در ) غيرمستقيم

  .الی خلق نشودؤآينده س

» نظرنشدن«، بنابر مشکوک بودن و اسرار آميز بودن منابع عايداتی خود، و به منظور عبدهللادر سوی ديگر، آقای 

دارائی ھای )  تعالی اين حقير را از آنھا دور داشته باشدیو عقده مندانی که بار(ختن به چشم حسودان و خاک اندا

ليون دالری را بر سينه يسه م) ؟(خود را به مراتب از آنچه در واقعيت وجود دارد، کمتر راپور داده و سنگ فقر 

  .کوبيده است

 مکر شما، در قالب دو دورغ شاخدار و متضاد که با حکومت اين:  اين است"آقا"در اخير، پيام اين قلم به ھردو 

 رسيدٔه افغانستان در برابر شما و ھم قماشان تان احساس می دوسرٔه تان ھمخوانی دارد، از انزجاری که مردم درد

 ولی  و شرم انسانی را به فراموشی بسپاريد،ءشادی کنيد، دين و وجدان و حيا! آقايان. کنند، به ھيچصورت نمی کاھد

  !اگر عدالتی وجود داشته باشد، انتظار روز بازخواست و خشم خدا و مردم را داشته باشيد

  .والسالم

  با عرض رجأ

  فقير فقير

 

  

  

  


