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  عطای کرزی به لقای کرزی
  

در خبری که در بخش کلتوری افغان جرمن آن&ين به نقل از باخترآژانس آمده 
  :است،خواندم که

  حامدکرزی رئيس جمھوری اس�می افغانستان/ نبله س٢٣کابل باختر 

امروزطی محفلی درارگ رياست جمھوری به شماری ازفرھنگيان، 

نويسندگان، شاعران ومحققان کشور، به پاس خدمات شايسته وارزندۀ شان 

  .به فرھنگ، مدال تفويض کرد

به اساس پيشنھاد وزارت اط�عات وفرھنگ خبر می افزايد که 

 نفراز فرھنگيان ٤٩ لی رياست جمھوری اس�می افغانستان ومنظورمقام عا
  . مفتخر به اخذ مدال شده اندکشور

درشمارۀ ھفتم ) محمداعظم سيستانی( تن فرھنگی،نام من ٤٩در ليست 
  .آمده است

من از وزارت محترم اط&عات وفرھنگ،به اين لحاظ که خدمات ناچيز 
اد داشته اند سپاسگزارم،اما فرھنگی ام را به ديدۀ قدر نگريسته ومرا به ي

تقدير خود، ازسوی حامدکرزی رئيس جمھوری افغانستان را،چه در سطح يک 
تقديرنامه کاغذی باشد وچه درسطح يک مدال مط& بنام استق&ل و يا 
اعليحضرت غازی امان هللا وغيره  باشد ، نمی پذيرم وآنرا مسترد ميکنم و 

  !ميگويم عطای کرزی به لقای کرزی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟چـــ
من از حامدکرزی نه تنھا بخاطر  ضعف مديريت و عدم : برای اينکه

قاطعيت،که باعث رشد فسادغير قابل کنترول درکشور گرديد، متأثر و ناراض 
استم، بلکه اين نارضايتی زمانی به تنفر مبدل گرديد که در رسانه ھا گفته 

اخذ ) رشوت(او از يک کشور خارجی ھمسايه مبلغی پول بصـورت محرمانه:شد
  .کرده است

  



درتاريخ پنج ھزار سالۀ کشور، من در ھيچ دوره و زمانه ای نديده 
ونخوانده ام که  يک امير يا يک شاه،يا يک رئيس جمھور و يا يک صدراعظم 
وحتی يک وزير کابينۀ افغانستان، که اخيتارات مالی مملکت ويا يک وزارت 

بطور پنھانی درحيطۀ ص&حيتش قرار داشته است، از يک کشورخارجی 
ونامشروع مبلغی پول گرفته باشد، زيرا اين عمل، ع&وه براينکه يک عمل 
غيراخ&قی وجرم پنداشته ميشود،بلکه به اين دليل که ع&وه بر زبون شدن 
رشوت گيرنده، آبرو وعزت ووقار يک ملت به نزد رشوت  دھنده به زمين زده 

 عزت مملکت را ريخته پس کسی که غرورو. ميشود،خيانت ملی تلقی ميگردد
باشد، نميتواند به ديگری واز جمله به فرھنگيان کشورش افتخار وعزت 

  .ببخشد

به ھمين علت من از پذيرفتن ھرگونه امتيازی که از سوی رئيس 
جمھورحامدکرزی به من اعطا گردد ، مسترد ميکنم  وميگويم عطای کرزی به 

  .لقای کرزی

  سويدن، شھر گوتنبرگ

 )م٢٠١/ ٩/ ٢٣(ش١٣٩٣اول ميزان 

  


