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 حمید انوری      

 
۰8/11/۲۰1۵ 

 " خرج اگر از کیسۀ مهمان بود... "
 

به گمانم همین پارۀ از یک ضرب المثل مشهور کشور ما، خود یک دنیا برای گفتن دارد و جهانی در آن نهفته 

حال و احوال کنونی کشور برباد داده شدۀ ما نیک بنگریم، اکثریت مطلق دست اندرکاران است، اما چون در 

مملکت، چنان غرق در همین بدعت اند که اگر تصادفاً یکی دو تا ئی از این قاعدۀ ناشریف برون مانده باشند، 

 گویا فکر می شود از کدام سیارۀ دیگر فرود آمده اند.

حاتم طائی شدن دگر به منزلۀ نوشیدن یک جرعه آب است و هیچ کمال ای در خرج ایکه از کیسۀ مهمان بود، 

کار نیست، فقط از یک کیسه به کیسۀ دیگر انداختن است و اندر این میانه در همان کمترین زماِن از یک کیسه 

 به کیسۀ دیگر شدن، چهار قران ای نیز در جیب احمد و محمود رفته نور هللا نور ...

و راست و کم و زیاد و مثقال و خروار از کیسه های مهمان های ناخوانده، بیشتر از یک دهه  این خرج های چپ

است که در آن ویرانه سرا رائج ساخته شده و امروز با هزاران درد و دریغ که به یک اعتیاد مزمن مبدل گشته 

 است.

ر بیشتر از یک دهۀ گذشته فردی اساسگزار و بانی و باعث این خرج کردن از کیسۀ مهمان در کشور ویران ما د

است بنام " حامد کرزی" که از کوه های ارزگان از چنگ جنگجویان طالبان از یک مرگ عریان به وسیلۀ 

امریکایان نجات داده شد و از همان کوه های ارزگان به قصر ریاست جمهوری ملت افغان  منتقل و بر سرنوشت 

 یک ملت برباد داده شده، نصب گردید.

قضایا بر همه گان روشن است که حامد خان کرزی نظر به دستور ارباب و برداشت ناقص خود از قضایا باقی 

و اوضاع و احوال مملکت و خوی و خاصیت ملت، " پول " را ِحالل همه مشکالت تشخیص داده و از نخستین 

یسۀ مهمان و از پول قدم داخل ساخته شدن به قصر ریاست جمهوری تا همین امروز و  همین لحظه چنان از ک

های گویا بازسازی کشور افغان و از پول یک قرص نان آن یتیم سرگردان  به جیب های گشاد خود و این و آن 

 می ریزد، که از دیدن و شنیدن آن غرق شرم و عرق می شود هر انسان و...

ای نیست که نیست. این جمع و اما این چور و غارت و این به تاراج بردن مال ملت را هرگز و هرگز گویا پایان 

غارت پیشه و تاراجگر دست از این همه بیداد و تاراج نه تنها که بر نمی دارند، بلکه احمد به محمود پاس میدهد 

 و کلبی به مقصود.

و اینک این از کیسۀ مهمان بخشیدن ها به اشرف غنی به میراث رسیده است. اینجا دیگر قصۀ " تو به من که من 

 ان بوده و گویا به یک " قانون" پذیرفته شده مبدل گردیده است.  به تو"در جری
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فراموش نباید کرد که اگر اوضاع و احوال به همین گونه پیش رفته و این بدعت به یک اصل و یک قانون مبدل 

 گردد، نه تنها که ملت افغان به فقر و فاقه گی دچار خواهد گردید، بلکه قصر ریاست جمهوری هم  به یک کوتۀ

سرای مبدل خواهد گشت و هر رئیس جمهور تاریخ گذشته و تاریخ زده و خلق شرمانده هم صاحب دفتر و دیوان 

 در داخل همان کاخ رویائی شان خواهند بود و... مندرکا ۶۰تا  ۵۰و تشکیالت مشابه با 

 توجه کنید به لک بخشی های اشرف غنی از مال ملت به یار گرمابه و گلستان اش حامد کرزی:

 را تایید کرده هزار دالر ۴۰۰ماهانه بیش از غنی تشکیل دفتر کرزی با مصارف ] 

 کابل –شاولی زرین 

  1٣٩٤عقرب  ۰٤دوشنبه 

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری تایید کرده است که مصارف دفتر حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور 

 تا شامل شدن این مصارف به بودجه عادی از کد ویژه دولتی

 .پرداخت شود

آقای غنی با صدور فرمانی به وزارت مالیه هدایت داده است که 

هزار  ۴۲٣بیش از معادل  هزار افغانی ٣۰۰میلیون و  ۲٣ماهانه 

 ٩۵مصارف ماهانه دفتر آقای کرزی از کد شماره  دالر امریکایی

 .پرداخت شود

گرفته، آمده است که این پول صرف حقوق در این فرمان که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار 

 .کارمندان و مصارف این دفتر می شود

 11ماهوار در این فرمان رییس جمهوری که در ماه ثور امسال صادر شده تاکید شده که اداره امور مصارف 

 .این دفتر را برای سال های بعد شامل بودجه عادی کشور کند هزار افغانی ٣۰۰میلیون 

در این فرمان، واحد مستقل اداری خوانده شده و قرار است که طرح مصارف این دفتر برای  دفتر حامد کرزی

 .تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود

 ۵در مکتوب که ریاست دفتر حامد در ماه قوس سال گذشته به ریاست جمهوری فرستاده پیشنهاد شده است که 

 .بست موجود این دفتر اضافه شود ۴۵سمت به 

 .نی بالفاصله این پشنهاد را منظور کرده استآقای غ

بست  ۵مشاور مقام با فوق رتبه، آمر تکنولوژی معلوماتی، آمر مطبوعات، کارمند اداری و کارمند تشریفات 

 .پیشنهادی دفتر حامد کرزی بوده است

که حقوق برخی این کارمندان هزاران دالر امریکایی در  بست می رسد ۵۰مجموع سمت های کاری این دفتر به 

 .یک ماه است

 .هنوز هدف و پالیسی کاری این دفتر معلوم نیست

سال گذشته با فساد اداری به شکل جدی مبارزه نکرد و هنوز هم  1٣آگاهان امور می گویند که آقای کرزی در 

 .حکومت وحدت ملی فراهم می کند برای اینکه دوباره به قدرت برگردد زمینه را برای تضعیف
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این در حالیست که عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی بارها گفته است که حکومت وحدت ملی، فساد اداری و ناآرامی 

 .ها را از حکومت گذشته به میرات گرفته است

نشا شورای امور و داراال پیش از پایان ماموریت کاری حامد کرزی به عنوان رییس جمهوری، او به اداره

شان نیز کاری های حکومت را پس از ختم دورهوزیران دستور داده بود تا حقوق و امتیازهای شماری از مقام

 .پرداخت کند

جمهوری پیشین، اعضای جمهوری، رییس اداره امور، دستیار خاص رییساین افراد شامل ریس دفتر ریاست

ی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیر مشاوران شورای وزیران، دادستان کل، رییس عمومی امنیت مل

 .می شدند

 .این موضوع با واکنش تند مردم افغانستان و اعضای پارلمان مواجه شد

کرزی گفته بود که با در نظرداشت اوضاع و احوال کشور حداقل تا چهار محافظ و تامین خدمات صحی رایگان 

شتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب )زرهی( چنین درصورت نداهای دولتی. همدر شفاخانه

با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از کمک های مالی با در 

 [.رتبه دولتی برای مدت پنج سال در اختیار این مقامات قرار گیرندهای عالینظرداشت قانون تنظیم معاش مقام

 (تأکید ها روی جمالت و مبالغ و روی زرد ساختن ها در گزارش باال از ح.ا است) 

 این شما و اینهم اصل فرمان رئیس جمهور، جمهوری اسالمی افغانستان:
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حال یک نگاهی می اندازیم به اصل گزارش و منشأ و منبع چنین درخواست شرم آور و توهین آمیز به ملت درد 

افغان و قضاوت را میگذاریم به همان ملت با شهامت و صبور که دیر زمانیست به گونه های رسیده و دربند 

مختلف و نام های عجیب و غریب و بهانه های کثیف، چاپیده می شوند و نیم نان جوین شان هم به خون فرزندان 

 .و عزیزان شان تر می شود تا کرزی ها و امثال شان زندگی راحت و شاهانه داشته باشند

در ماه قوس سال گذشته به ریاست جمهوری فرستاده پیشنهاد شده  ] کرزی[در مکتوب که ریاست دفتر حامد) ... 

 (.بست موجود این دفتر اضافه شود ۴۵سمت به  ۵است که 

پس می بینیم که منشأ و مبدأ و منبع این بدعت تهوع آور، همانا دفتر حامد خان کرزی  بوده است و اینکه دفتری 

موجود است برای رئیس جمهور پشین و اما طول و عرض و ضخامت و پندیدگی آن به ذوق آن جناب برابر 

 نیست و...

 و اما اشرف غنی که گویا رئیس جمهور و رئیس دولت است، چرا چشم پت این مکتوب را امضأ کرده است؟!

رئیس  دفتر رئیس جمهور پیشین به دفترو اما ناگفته نباید گذاشت که نظر به تاریخ فرستاده شدن این مکتوب از 

جمهور پسین، دیده می شود که از ماه قوس سال گذشته تا تاریخ صدور این فرمان، حدود یک سال میگذرد و این 

میتواند بدین معنی باشد که رئیس جمهور کنونی با چندین درجن مشاور بیکار و بی روزگار خود اندرین مورد 

ه و عاقبت این تصمیم شرم آور را مشترکاً اتخاذ نموده اند که باید گفت " لعنت به یک سال مشوره و مفاهمه نمود

 کار بد شیطان "، یعنی اینکه شیطان میتواند بعضاً " کار خوب" هم داشته باشد که ما را عجب آید.
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ین مورد، در هماکنون قبل از اینکه به گزارش باال بیشتر دقیق شویم، الزم می افتد تا به خبر یا گزارش جدید ان

 نگاهی انداخته شود: این شما و این هم خبر تازه تر...

 حامد کرزى : خواهان امتیازی فراتر از قانون نمیباشم] 

(: حامد کرزى رییس جمهورپیشین میگوید، الزم نمیداند که بادرنظرداشت تشکیل ٩٤عقرب 5کابل )پژواک، 

 .تبدیل گردد کوچک و بودجهء اندک ؛ دفترش به واحد بودجوی مستقل

قبال گزارش شده بود که رییس جمهورغنی طى یک فرمان ، پیشنهاد تشکیالت دفتر حامد کرزی رییس جمهور 

 .میلیون افغانی می باشد ۲٣پیشین افغانستان را پذیرفت که مطابق آن مصارف ماهوار آن بیش از

حیث یک واحد بودجوی شناخته شود دفتر حامد کرزی رییس جمهور پیشین باید به  درفرمان گفته شده است که 

 .و بودجه برای آن مشخص گردد

عقرب ( به پژواک مواصلت 5)که به روز سه شنبه   درخبرنامه دفترمطبوعاتى رییس جمهورپیشین حامد کرزى

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان  15/۲/1٣٩٤مؤرخ  ( 1۰کرده آمده است که در این اواخر فرمان شماره )

دولتی به مطبوعات درز کرده که در متن آن راجع به تبدیل شدن دفتر رئیس جمهور پیشین  از سوی ادارات

 .کشور به واحد بودجوی مستقل ذکر به عمل آمده است

طی مکتوب شماره  15/۲/1٣٩٤( مؤرخ 1۰دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان در رابطه به فرمان شماره )

ادارهء امور نوشته است : )) ازین لطف مقام ریاست جمهوری  رسماً به ریاست عمومی٧/5/1٣٩٤( مؤرخ ٦٧)

متشکر است، اما بادرنظرداشت تشکیل کوچک و بودجهء اندک این دفتر الزم نمیداند تا دفتر رئیس جمهور پیشین 

 .((به واحد بودجوی مستقل تبدیل گردد

ر خویش هیچگونه تعمیری در خبرنامه مى افزاید که حامدکرزی رییس جمهور پیشین در حال حاضر برای دفت

 .دسترس نداشته و امور دفتری خود را در منزلش به پیش میبرد

 دولت برای رهایش اواعمار کرده بودبربنیادمعلومات خبرنامه ، رییس جمهور پیشین افغانستان منزلی را که 

مورد استفاده قرار نداده آنرا به علت وسعت و مجلل بودن آن برای زنده گی خود مناسب ندانست ومنزل مذکور 

 .در حال حاضر بنام قصر سپیدار مسمی شده و مورد استفادهء رئیس اجرائیه قرار دارد

راتر ن امتیازی فدرخبرنامه گفته شده است که رییس جمهور پیشین افغانستان حامدکرزی به هیچ صورتی خواها

 .از آنچه که در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط تذکر یافته نبوده و نمیباشد

قانون اساسی افغانستان آمده است که به استثناء از حالت عزل رییس جمهور تا ٧۰این درحالیست که در ماده  

 [.فید شده می تواندپایان عمرش از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری اش بر اساس احکام قانون مست

هرچند به بسیار سادگی میتوان همان خبر و گزارش نخستین را بیشتر مورد موشگافی و ُکند و کاو قرار داد و 

چند وچون قضیه را بهم آورد و یک نتیجۀ منطقی از آن گرفت، اما بهتر آن تواند بود تا به زرنگی ها و فلوته 

 یندازیم" تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."بازی های حامد کرزی در مکتوب دوم نگاهی ب
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یک پارگراف از مکتوب نخست این دفتر نامرئی با همان قد و قامت اش بر میگریم و بالفاصله یک پاراگراف 

دیگر از مکتوب دوم آن دفتر می آوریم تا به این زرنگی های سوال برانگیز حامد خان کرزی و دار و دستۀ مفت 

 شتر آشنا شویم:خور او بهتر و بی

در ماه قوس سال گذشته به ریاست جمهوری فرستاده پیشنهاد شده  ] کرزی[در مکتوب که ریاست دفتر حامد) ... 

 (".بست موجود این دفتر اضافه شود ۴۵سمت به  ۵است که 

طی مکتوب  15/۲/1٣٩٤( مؤرخ 1۰دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان در رابطه به فرمان شماره )...  }

رسماً به ریاست عمومی ادارهء امور نوشته است : )) ازین لطف مقام ریاست ٧/5/1٣٩٤( مؤرخ ٦٧شماره )

جمهوری متشکر است، اما بادرنظرداشت تشکیل کوچک و بودجهء اندک این دفتر الزم نمیداند تا دفتر رئیس 

 {.((جمهور پیشین به واحد بودجوی مستقل تبدیل گردد

این زرنگی های فتنه انگیز و فلوته بازی های آب را گل آلود کردن و ماهی مطلوب اکنون به وضاحت میتوان 

 گرفتن را مشاهده کرد که چگونه اشرف غنی و تیم مشاورین عریض و طویل او را می توان به بازی گرفت.

این دفتر کرزی که گویا از خانۀ" شخصی؟!" او در قصر ریاست جمهوری رهبری می شود و در حال حاضر 

در آن دم و دستگاه، پیشنهاد به ریاست جمهوری فرستاده  ی اندئنفر مامور مصروف نمی دانم چه کار ها ۴۵

بست موجود آن دفتر اضافه شود و مصارف ماهانۀ آن دم و دستگاه فرمایشی  ۴۵سمت  دیگر به آن  ۵است که 

مقام ریاست جمهوری تشکر کرده و  ، اما حامد کرزی متعاقباً از  لطفهزار دالر در ماه میرسد ۴۰۰به بیش از 

بادرنظرداشت تشکیل کوچک و بودجهء با زرنگی خاص خودش که دیگر خریداری ندارد، اضافه میکند " ... 

میگویند هم  به ایناندک این دفتر الزم نمیداند تا دفتر رئیس جمهور پیشین به واحد بودجوی مستقل تبدیل گردد." 

کارمند دارد کوچک دانسته و مصرف  ۵۰با زرنگی تشکیالت دفتر خود را که به میخ و هم به نعل کوبیدن. او 

ۀ آن دفتر و دیوان را هم اندک میداند و نظر به ملحوضات ای تالش میکند تا از تبدیل شدن آن دم و دستگاه ماهان

ر به قصعریض و طویل به یک واحد بودجوی مستقل، جلوگیری بعمل آورد، اما آن جانب که تا قبل از رسیدن 

ریاست جمهوری افغانستان یک فرد عادی با مصارف حد اوسط  به زندگانی خویش مشغول بود، امروز از 

ۀ دفتر اش گویا " بودجۀ مصرف ماهانچهارصد هزار دالر  (۴۰۰۰۰۰خیرات سر این ملت به تاراج برده شده،) 

 اندک " است.

این درحالیست که بیشتر از هشتاد فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و به مشکل نان شب و روز 

خود را تهیه میدارند و هستند بیشمار خانواده های مظلوم افغان در همان گرد و نواح قصر ریاست جمهوری که 

وزان بار زندگی میکنند و در تابستان های سبدون سرپناه زیر خیمه های پاره پارۀ پالستکی بصورت بسیار فالکت

از شدت گرما و آفتاب سوزان جگر گوشه های خود را از دست میدهند و در زمستان ها از شدت سرما و برف 

و باران و اگر در یک ماه، روزی کدام توته گوشت خیراتی برای فرزندان و دلبندان و جگر گوشه های شان 

ین اوضاع و احوال مصارف دفتر کرزی بیشتر از چهارصد هزار دالر) برسد، برای شان عید است، در چن

 در یک ماه است.(۴۰۰۰۰۰
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همینگونه قیاس کنید مصارف گزاف و کمر شکن احمد و محمود و کلبی و مقصود را اندر این حکومت وحشت 

 ملی و دم و دستگاه های خارج از این حکومت و...

و بی غم باش او گاهی هم به کدام کمپ بیجاشدگان در همان گرد  آیا حامد کرزی و تیم مفت خور و روزگزران

 و نواح قصر ریاست جمهوری سری زده اند؟!

 

 آیا باری به کمک زلزله زدگان و سیل بردگان و آورگان لغزش زمین در کدام گوشۀ کشور شتافته اند؟!

ی رفته اند و چهار قران ای به آیا روزی به عیادت سربازان زخمی و معیوب اردوی ملی در کدام شفاخانه ا

 اطفال مظلوم شان کمک کرده اند؟!

این لیست سر دراز دارد، اما از کرزی گوش شنوا و وجدان بیدار خواستن، زیره به کرمان بردن  و آب در  

 هاوان کوبیدن است. پهلوان زنده خوش است!!!!

ب حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی کرزی و غنی را به جا های خودشان میگذاریم و سری میزنیم به جنا

 ر افشانی میکنند:دُ رئیس جمهور و می بینیم و می خوانیم که در مورد این لک بخشی از مال ملت چه 

و حکومت به فعالیت های رییس جمهور قبلی نیاز ملت آقای زاخیلوال ، روزدوشنبه به رادیو آزادی گفت که ] 

 .دربرخی ازکشورهای جهان نیزمعمول استدارند و امتیاز داده شده به وی 

 :حضرت عمر زاخیلوال می گوید

مردم بخاطررئیس جمهوران قبلی شان که شامل یک دفتر، یک کتابخانه ویک جای کاروبارمی شود برایشان "

برای یک ساخت یک دفتراست واین  بیست و چهارمیلیون افغانی یک مقدارپول کمضروری میدانند . دوم اینکه 

موضوع را بزرگ جلوه دادن جای تاسف است . همین حاال آقای کرزی دربسیاری ازمسایل ملی روزانه مصروف 

 [".وزنده گی وکاروبار شخصی اش را شروع کرده استقسمی نیست که او ازوظیفه کناررفته می باشد 

حامد کرزی است و حق نمک را چه خوش ادا میکند، اما  قرارایکه میدانیم جناب زاخیلوال یکی از گماشتگان

ایکاش جناب شان " مردم" را با این بازی های کثیف خود ملوث نسازند که جنایت ایست بس عظیم و نابخشودنی. 

 یا بیست و چهار میلیون افغانی (۴۰۰۰۰۰)ۀ بیشتر از چهارصد هزار دالر ماهانالبته و صد البته که مصرف 

یک مقدارپول کم  که ضرورت ای هم به آن هرگز احساس نمی شود، از نظر آقای زاخیلوال "   برای یک دفتر

" است، آخر دار و دسته و باند کرزی چنان غرق در دالر و پوند و تومان و کلدار گردیده اند، که بیست و چهار 

 ل ملت!!!میلیون افغانی در یک ماه دیگر برای شان حکم شورنخود خوردن را دارد. وای به حا
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ی "، یعن.... قسمی نیست که او ازوظیفه کناررفتهجناب زاخیلوال در مورد کرزی داد سخن داده میفرمایند که" 

" است، و اگر هم ظاهراً دیگر ازوظیفه کناررفته اینکه کرزی هنوز هم رئیس جمهور است و قسمی نیست که " 

کدام وظیفۀ رسمی ندارد، اما در پشت پرده مشغول آن کار دیگر است و ملت باید پول آنرا بپردازد، یا از همان 

 " که مخصوص آن کارک های دیگر است، پرداخت شود.٩۵کود " 

 ری جناب زاخیلوال:این گل گفتن ها و ُدر سفتن ها را مد نظر گرفته، نگاهی می اندازیم با سابقۀ کا

مشاور اقتصادی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان « عمرزاخیلوال» به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، ] 

 .یددرگاز سوی نمایندگان پارلمان این کشور به سازماندهی بزرگترین فساد مالی و اختالس در افغانستان متهم 

که زاخیلوال به دلیل اختالس در قراردادهای وزارت دفاع این اند اعضای پارلمان افغانستان همچنین خواسته

 الخروج شود. بانک ممنوع کشور و بحران مالی کابل

گفت: زاخیلوال به عنوان وزیر دارایی سابق دولت  یکی از اعضای پارلمان افغانستان نیز « عباس ابراهیم زاده»

ای را ده و در عقد قراردادهای داخلی اختالس گستردهافغانستان، نیم میلیارد دالر را از افغانستان خارج کر

 .سازماندهی کرده است

زاده خاطرنشان کرد که زاخیلوال بزرگترین فساد مالی را در افغانستان مرتکب شده و باید حکومت وحدت ابراهیم

 [.ملی، وی را به مقامات قضایی معرفی کند

مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد، اما هموطنان خود میتوانند   ، ورنهاین بحث را بهتر آنست تا بیشتر ادامه ندهیم

در صورت عالقمندی ُکند  و کاو بیشتر در مورد به عمل آورده و در اخیر یک تعریف مشخص از " خیانت 

 ملی" و " خائن ملی " ارائه کنند ، " تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد".
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