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 12/08/2016                                                                                                       حمید انوری

 لک بخشی های غنی از کیسۀ خلیفه

چندین ماه است که شاهد لک بخشی های اشرف غنی از کیسۀ خلیفه هستیم که به گونۀ بی توقف و پی در پی، 

را به هر کس و راست لقب های"اعزازی" و "افتخاری" به این و آن می بخشد، مدال های باد آورده  چپ و

ها را به نام احمد و محمود نامگذاری میکند، سرک ها و خیابان ناکس می بخشد، چهارراهی ها و سه راهی 

 می بخشد و...کلبی و مقصود به را کشور  یاتالهای کشور در مرکز و و

 دومین سالاز اکنون در این سلسلۀ دوامدار و سیستماتیک، مرتکب یک خطا و خیانت بزرگ دیگر گردیده و 

کشته شدن پسر کاکای حامد کرزی نراد، در قصر ریاست جمهوری یادآوری نموده و بی محابا از کیسۀ خلیفه 

هر کدام توهین بزرگی به روای دیگر را مرتکب می شود که اچند ن القاب می بخشد و مدال ارزانی میدارد و

 ملت آزادۀ افغان است.

این جناب هیچ کار دیگری را بلد  یاآچرا رئیس جمهور دست به چنین اقدامات ناروا و شرم آورد میزند و 

 نیست، یا اینکه دست و پای او را سخت بسته اند؟!

ای جدید اشرف غنی که با هم از نظر میگذرانیم و به حال اینهم تازه ترین گزارش در مورد لک بخشی ه

اشرف غنی و حال و روزگار مردم دربند کشیده شدۀ خود تأسف میخوریم که همه چیز در آن مأوا نمایشی شده 

 است:

 از دومین سالروز ترور حشمت خلیل کرزی در ارگ یاد بود شد

  ١٣٩٥اسد  ٢١پنجشنبه 

ز دومین سالروز کشته شدن حشمت خلیل کرزی، عضو شورای والیتی قندهار و ریاست جمهوری کشور ا 

پسر کاکای حامد کرزی، رییس جمهور پیشین طی مراسمی با حضور مقامات بلند پایه دولتی یاد بود به عمل 

 .آورد

ار شد، محمد اشرف غنی در این مراسم که قبل از ظهر امروز )پنجشنبه( در ارگ ریاست جمهوری برگز

یس جمهور پیشین، شماری از اعضای ئیس اجرایی، حامدکرزی رئعبدهللا رکشور، عبدهللا  رییس جمهور

  .شورای ملی، اعضای کابینه و بزرگان قومی قندهار حضور داشتند

این مرده داری بعد از دو سال فقط به دو علت بوده است که یکی آن حمایت حشمت خلیل کرزی از اشرف غنی 

در هنگام انتخابات ریاست جمهوری بوده و دومی هم یک رشوۀ سیاسی به حامد کرزی که دست از تفتین و 

اری که حامد کرزی سخت توطئه بردارد و بیش از این اشرف غنی و حکومت دوسرۀ او را تخریب نکند؛ ک

 مشغول و مصروف آن است.
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رییس جمهورغنی در سخنرانی اش ضمن یادآوری از شخصیت حشمت خلیل کرزی، طی صدور فرمان رسمی 

  .لقب )شهید ملت( را به او داده و مدال عالی دولتی محمد وزیر اکبرخان را به پسرش اهدا کرد

با جرئت میتوان گفت که رئیس جمهور به تنهائی و بصورت شخصی و انفرادی هرگز صالحیت لقب بخشی را 

ندارد. در چنین موارد رئیس جمهور باید با وزرا، مشاورین بی حساب ریاست جمهوری و نیز مشرانو جرگه و 

 ولسی جرگه مشورت کند.

ن لقب بخشی ها ادامه پیدا کند، به زودی شاهد آن خواهیم بود که از افغانستان یک شهیدستان ساخته اگر چنی

شود، از طرف دیگر لک بخشی رئیس جمهور در این مورد هرگز قابل پذیرش نیست، چه حشمت خلیل کرزی 

 خوب میدانند و آگاهند در راه ملت شهید نشده است و همه مردم افغانستان و حامیان بین المللی حکومت موجود

رژیم طالبان و نصب شخص گمنامی به سرنگونی  ،امریکا و متحدین به افغانستان لشکر کشیبعد از  که

رانه تشریف " به افغانستان ویکرزی " پسر کاکای"حامدحشمت خلیل،"نام"حامد کرزی" بر اریکۀ قدرت در کابل

مالت مواد مخدر بود او همین مع گردیدیکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه فرما شد و به زودی 

که او را به کشتن داد. کشته شدن او نه تنها به ملت هیچ تعلقی نداشت، بلکه ملت یک دشمن کثیف خود را به 

 گور سپرد.

بدعت ننگین و شرم آور که از حامد خان کرزی به اشرف غنی به میراث رسیده است، این است که  کو اما ی

، فوراً به پسر او مقامات مهم و هر جنایتکار جنگی با کشته شدن هر جنگ ساالر و هر قاچاقچی مواد مخدر و

ی سازند و...، و تحفه داده می شود، لقب بخشی می شود، پسران خورد سال را جنرال و ستر جنرال م پول ساز

 د، برادر، کاکا و یا پسر کاکایش مفتخر به چنین لک بخشی ها میگردد.شته باشپسر ندااگر آن فرد 

به همین سلسله اشرف غنی خان بازهم از کیسۀ خلیفه مدال "غازی وزیر محمد اکبر خان" را به پسر"حشمت 

ر محمد اکبر خان" و توهین بزرگتر به تاریخ خلیل" ارزانی میدارد که یک توهین بزرگ به"غازی وزی

افغانستان است که این خطا و خیانت اشرف غنی را نه مردم افغانستان فراموش خواهند کرد و نه هم تاریخ 

 کشور ما. این بزرگترین لکۀ ننگ است بر دامان اشرف غنی.

کابل در فرمان ریاست جمهوری به وزارت اطالعات فرهنگ دستور داده شد که یک چهار راهی را در شهر 

 .به نام حشمت خلیل کرزی نامگذاری کند

"حشمت خلیل" تا از یدبگذارنام آنرا اینکه به لحاظ خدا بروید و یک چهارراهی را جست و جو کنید و  یعنی

 جنجال حامد خان کرزی خالص شوم که مرا دیوانه کرد.

 ؟!شما نیست پدریمیراث مگر چرا نبخشید جنابان! آخر این ملک 

به نام آقای   همچنان آقای غنی گفت که یک مکتب را در روستای پدری اش در ولسوالی سرخ آب والیت لوگر

 .حشمت خان خلیل کرزی می سازد و مصارفش را شخص او پرداخت می کند

"، مگر از بایسکلت ،جناب اشرف غنی تو مکتب بساز، به هر نام که می خواهی بگذار، بگفتۀ مشهور" دلت

 .نداری مال ملت حق چنین بخشش ها را

ت و وطن دوست یاد کرده گفت آقای غنی درجریان سخنانش از حشمت خان خلیل کرزی یک شخص صلح دوس

 .که او همواره خواستار وحدت ملی و تامین صلح و ثبات در کشور بود
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کسی که یک شبه به بلیونر و بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در منطقه مبدل شد، چگونه میتواند،"صلح دوست" 

و تأمین صلح و  و "وطن دوست" باشد. البته در گفتار و سخنان بی عمل هر کس میتواند خواستار وحدت ملی 

 ن خالی.امتحان است، نه سخنان میامحک است که  عمل این ، اما همیشه باشدثبات 

از سوی یک  13٩3حشمت خلیل کرزی پسر کاکای حامد کرزی رییس جمهور پیشین ، در روز عید سال 

 .انتحار کننده در منزلش در ولسوالى دند قندهارکشته شد

، عضو شورای والیتی قندهار و از حامیان پر نفوذ رییس آقای حشمت خلیل کرزی یک بزرگ قومی

  .در قندهار بود 13٩3جمهورغنی در کارزارهای انتخابات ریاست جمهورى سال 

در همین حال رییس جمهورغنی در این مراسم گفت: عقیده ما این است که وحدت ملی ما هیچ وقت خدشه دار 

 ."یم و آرمان همه افغان ها صلح پایدار در کشور استنمی شود، در برابر جنگ تحمیل شده پیروز می شو

 .همچنان عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی حکومت از کارنامه هاى حشمت خلیل کرزى یاد آورى کرد

آقای عبدهللا: من همرای حشمت خلیل کرزی ندیده بودم و فرصتی هم به وجود نیامد، اما از مردم در مورد 

کارنامه هایش، صفات و مردانگی اش و وطن دوستی اش شنیده بودم، محبت و اخالص مردم را نسبت به این 

 ".شهید به چشم خود در روز جنازه اش دیدم

غیرت، ایمانداری، استقامت، غریب نوازی و خدمت به مردم باقی مانده به گفته او، از حشمت خلیل کرزی 

 .است

که برایش درس داده اند و آنرا از بر کرده است تکرار میکند. در  داکتر عبدهللا هم همین سخنان کلیشه ئی را

امیدوار گلبدین هم همین سخنان را بیان داشته و گفته بود  ربانی و مسعود و فهیم و ... و نیز در مورد مورد

 یک دسترخوان غذا زهر مار کند.است روزی با گلبدین حکمتیار روی 

درهمین حال حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه و برادر مرحوم حشمت خان خلیل کرزی نیز 

گفت که برادرش همواره طرفدار صلح و امنیت بود و همیشه می خواست که هر طفل با قلم و کتابچه آشنایی 

 .ده به مکتب برودپیدا کر

را  "حشمت خلیل"این"حکمت خلیل" که معین وزارت خارجه ساخته شده است هم بر همان اساس است که 

 داده شود و پسرش را باید مدال بدهیم و... یک پست مهمش برادرباید به کشتند، 

و در راه وطن و مردم خود از جان گذشته  شدو خاک خدمت کرده با بآواقعاً به این  شخصیآخر جنابان اگر 

 داشته باشد؟باشد، این چه ارتباطی میتواند با برادر یا پسر و یا هم پسر کاکای او 

انصاف هم چیز خوبی است که در  تقاص یک قاتل را از پسر یا برادرش گرفت. شودهمانگونه که نمی 

 از آن خبری نیست که نیست.حکومت دو سره 

معین سیاسی وزارت خارجه تاکید کرد که حشمت خان کرزی در راه صلح و وحدت ملی شهید شده و صلح 

 .پایدار یکی از آرمان هایش بود

در مورد سخن پراگنی های بی پایه و بی اساس"حکمت خلیل" هم باید گفت که روباه همیش دم خود را شاهد 

 می آورد.

او با اشاره براین که مردم افغانستان باید ازاین وضعیت نجات یابد گفت:" سوال اصلی اینجا است باوجود 

 ."این جنگ تحمیل شده تاچه وقت ادامه می یابدقربانی های که از ما گرفته 
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بخشی هاست، اگر این  ، اگر این لکو این مالاست  مکتب ایناین جناب باید عرض کرد که اگر  خدمت

جنایتکار پروری هاست، اگر این مدال بخشی ها و نام گزاری هاست و اگر...، این جنگ تحمیل شده را هم 

و خانم ها که در این حکومت فرمایشی و مصلحتی و دوسره گرد آمده  قایان آهرگز پایانی نخواهد بود، و شما 

 داد!!!را خدا ُمراد خوشه چین  ،باد شد و باران شد اید، از حق نگذریم، همین را از خدا می خواهید.

آقای کرزی گفت که یکی از خواست های اصلی حشمت خان کرزی این بود که سیاست قومی درافغانستان باید 

 .از بین برود

"سیاست قومی" را از داخل قصر مجلل ست می خوا این"حشمت خان کرزی" مورد نظر برادر شان، چگونه

خود و از داخل باغ گل بی سر و پای خود و از کنار شیر در زنجیر کشیده شده و کمند اسپان اصیل و خیل 

 ، از بین ببرد؟!کبوتران مست و باغ وحش شخصی خود

  .در این مراسم شماری از بزرگان قومی و سیاسی نیز در مورد حشمت خان خلیل کرزی صحبت کردند

 یدخبرگزاری بخ

بهتر است  ، در مورد "بزرگان سیاسی"نداین"بزرگان قومی" هم از نوع خریداری شدۀ آنان بوده ا به یقین

 قضاوت را به خوانندگان بگذاریم.

و شیر در زنجیر کشیده شدۀ"حکمت خلیل کرزی" و باغ وحش گل و باغ  د عکس از دربار و قصر نچ اخیردر 

 .و مال مردم را به تاراج برده اند کشور  را چگونه  این"کرزی" هاتا خود ببینید که  است او خدمت تقدیم
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 .رفته و از تشکیالتش عکاسی کرده استکرزی  کاکایعکاس روزنامه لوموند به کاخ پسر          

را تماشا " شهید ملت ؟؟؟"  کرزی یلو یک گوشه از باغ وحش داخل کاخ  حشمت خل نیدککلیک به لینک زیر 

 در فراق صاحب شان یحشمت کرز واناتیح           فرمائید:

 
 یروزان و شبان در طلب سیم و زر        یخبر یخواجه در این جهان چرا ب یا   

 ییا نبر یرـان است بـمـم به گـآن ه         سرمایه تو از این جهان یك كفن است    

https://www.youtube.com/watch?v=vzXZYmf6L8s

