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بودیجۀ گزاف حزب اسالمی منظور شد
نظر به پیشنهاد تاریخی  ۲۱حمل سال  ۲۹۳۱محمد اکرم خپلواک مشاور ریاست جمهوری دولت
دست نشاندۀ افغانستان ،اشرف غنی بودیجۀ ساالنۀ حزب انسان کش اسالمی تحت رهبری گلبدین
حکمتیار را منظور کرد .بودیجۀ حزب اسالمی به  ۲۰۱۳۹۲۲۲۲افغانی (یک صد و شصت و
هفت میلیون و نه صد و سی هزار افغانی) بالغ گردید .این پول از کل بوجۀ دولت برای مصارف
ملت افغان پرداخت شده تا وفاداری حکمیتار را خریداری نماید .جالب اینکه ،علی رغم کمک
عظیم پولی دولت افغانستان تحت رهبری اشرف غنی ،حکمتیار حین سفرش به پاکستان غرض
تحکیم بردگی خویش و خشنودی باداران پاکستانی اش ،دولت افغانستان را غیر مشروع خواند و با
تشویق اسالم آباد خواهان دولت موقت شد .من به حال زار اشرف غنی متعجبم که چرا او چنین
زبون و جبون شده که از خود شهامت نشان داده نمی تواند .شاید تعلقات قوی استعماری هر دو را
با هم پیوند میدهد (به استعالم پائین توجه فرمائید) .حزب اسالمی مانند سائر گروه های جهادی
برعالوۀ کشتار و ویرانی ،میلیون ها دالر را در جریان جهاد ضد شوروی و ضد مزدوران خلقی
– پرچمی دزدیدند و خود را ثروتمند ساختند .حکمتیار اصالً به این مبلغ پول ضرورت نداشت و
ندارد ،اما دولت دست نشانده به هدایت اجانب این مقدار پول عظیم را برایش تحول داد تا خاموش
باشد و دساتیر را بپذیرد.
همچنان از طریق دوستان در کابل مطلع شدم که دولت دست نشانده مبلغ  ۱۱۰۲۲۲۲۲افغانی
(بیست و چهار میلیون پنج صد هزار افغانی) را برای مصارف ساالنۀ حامد کرزی اولین رئیس
جمهور دست نشاندۀ امریکا در افغانستان از بودیجۀ کل دولت برای مردم افغانستان منظور کرده
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است .یک انسانی که میلیون ها دالر کمک جهانی به افغانستان را به یغما برد ،هنوز هم از خون
مردم افغانستان می مکد.
برحسب معلومات یک عده از افراد آگاه ،بوچۀ ساالنۀ وزارت دربار نظام سلطنتی در حدود 5
میلیون افغانی در سال بود که از آن مصارف و معاشات عمله و فعلۀ آن وزرات هم پرداخت میشد.
تفاوت از کجا تا به کجاست.
در فقدان یک دولت مستقل ملی و نبود حاکمیت مردم ،دزدی و غارتگری ثروت مردم تعجب
ندارد.
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