آﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻣﺘﯿﺎز ﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟
ﺑﺧش دوم
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
رﺳول ﺳﯾﺎف  ٣٩ﻣﺣﺎﻓظ ،ﻣﻼ ﺗره ﺧﯾل ﮐوﭼﯽ  ٣٠ﻣﺣﺎﻓظ ،ﺣﺎﺟﯽ اﻟﻣﺎس  ٢٠ﻣﺣﺎﻓظ ،ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ٣٠
ﻣﺣﺎﻓظ ،ﻣﻼﻋزت  ٢٣ﻣﺣﺎﻓظ ،ﻓﺿل اﻟﮭﺎدی ﻣﺳﻠم ﯾﺎر  ١٨ﻣﺣﺎﻓظ ،ﺣﺎﺟﯽ ظﺎھر ﻗدﯾر  ٣۵ﻣﺣﺎﻓظ ،ﻻﻟﯽ  ٢٨ﻣﺣﺎﻓظ.
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎش ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻋﺿو وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ  ١٩۵ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت و دﯾﮕر اﻣﺗﯾﺎزات ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻧﯾﺳت.

ﻣﺟﻠس اﻣﺗﯾﺎزات وﯾژهای را ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧود ﺗﺻوﯾب ﮐرد .طرح ﻗﺎﻧون ﻣﺻوﻧﯾت و ﺣﻘوق اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﮫ
ﺑرای اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس درزﻣﺎن ﺧدﻣت و ﺑﻌد ازﺧﺗم ﻣدت ﮐﺎری اﻣﺗﯾﺎزات وﯾژهای را درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺗﺻوﯾب ﮐرد.
ﺑراﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺑﻌد از ﺧﺗم دوران وﮐﺎﻟت آﻧﺎن اﻣﺗﯾﺎزات وﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
درﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھر وﮐﯾل ﭘس ازﺧﺗم دوره وﮐﺎﻟت ،دو ﻣﺣﺎﻓظ ،ﭘﺎﺳﭘورت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس )ﭘس
ازدوران وﮐﺎﻟت( وﭘﺎﺳﭘورت ﺧدﻣت ﺑرای ﺧﺎﻧواده داده ﻣﯽﺷود .درﻣراﺳم رﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ازﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس دﻋوت
ﺷود وﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد .درﻣورد ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﭘس ازﭘﺎﯾﺎن دوره وﮐﺎﻟت
ﺟﻧﺟﺎل ٢۵درﺻد ازﺣﻘوق اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ١٩۵ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل  ٣۴٠٠داﻟر( اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت اﮔر ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣردم و ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق آن ھﺎ اﺳت ﭼرا ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﯾك ﭘﺎرﭼﮫ از ﺣﻘوق ﻣردم
دﻓﺎع ﻧﻛرده و ھر ﯾك ﺳﺎز ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺧود را ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣردم را ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻏراض ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
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و دوﻟت ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺎره ﮔﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﮓ اﻓروز را ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗن و اﻧﻔﺟﺎر دادن ھﺎ زﻧدﮔﯽ
را ﺑﮫ ﻣردم وطن ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﻧد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﺎن را ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺗوان
ﻧﺎﺑودی و اﻧﺣﻼل آﻧﺎن را دارﻧد وﻟﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن رﯾﺳﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت ﺟدی ﻗرار ﻧﻣﯽ
دھﻧد؟ .ﻋﻣﻠﻛرد دوﻟت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻗوه ی ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ در ﻣورد ﻋدم ﺧدﻣﺗﮕذاری ﺑﮫ ﻣردم و ﺗﻼش
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﺧﺎطر ﺑدﺳت آوردن اﻣﺗﯾﺎزات ﮔوﻧﺎﮔون از دوﻟت و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ و روزﮔذراﻧﯽ ھﺎی ﺑﯽ ھدف و ﺑﯽ
ﻣورد ھﻣﮫ را ازاﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﺎ اﻣﯾد و دﻟزده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .در روزھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﮫ اﻓراد ﺟﻧﮕﺟو و
ﺷرارت ﭘﯾﺷﮫ در راس ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ اﺳﺎس زد و ﺑﻧدھﺎی ﻋﻘب ﭘرده ﻗرار ﮔرﻓت ھﻣﮫ اﻣﯾد ھﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎس و ھﻣﮫ
آرزوھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺳوق داد .ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ﺑﻠﻛﮫ ﺑرﻋﻛس ﺗﺄﻣﯾن
ﻛﻧﻧده ی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و اﯾن ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻛﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﻛم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺟزاﯾش واﺑﺳﺗﮫ
و ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ و ﻏرب اﺳت .ﻋﻣﻠﻛرد ﻣﺳووﻟﯾن ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن ﻧظرﯾﮫ را ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﻛﮫ اﮔر آﻧﮭﺎ واﺑﺳﺗﮫ و
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن راه ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺟﺎی دارد ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه ﭘﺎرﻟﻣﺎن را از دارﻻﻣﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺟﻧﺎزه در ﻣﯾدان زور آزﻣﺎﯾﯽ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران
ﺑﮫ ﻣﺣل اﺷﮏ و آھﯽ ﻣردم ﻣظﻠوم و ﺳﺗم دﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎک ﺳﭘرد.
آﻧﭼﮫ ﻛﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺷورراﺧراب ﺗرﻣﯽﺳﺎزد ،ﻓرورﻓﺗن ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ درﻛﺷﺎﻛشھﺎی ﻗوﻣﯽ وزﺑﺎﻧﯽ وﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﻛردن آﻧﮭﺎﺳت ،ﺑﮭﺗراﺳت ﻛﮫ ھم ﺣﻛوﻣت وھم ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺳﺎﻻری وارزﺷﮭﺎی ﻋﻠم وﻛﻣﺎل وﺗواﻧﺎﯾﯽ
وﻟﯾﺎﻗت را درﻧظرﺑﮕﯾرﻧد وازﺗورط درﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﻛﮫ ﭼﺎﻟشزا و ﮔﻣراه ﻛﻧﻧده اﺳت ،اﺟﺗﻧﺎب ﻛﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ درﺟرﯾﺎن
اﺧﺗﻼﻓﺎت وﻧﺎراﺣﺗﯽھﺎﯾﯽ ﻛﮫ درﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑروزﻛرد ،ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺧوب واﻣﯾدﺑﺧﺷﯽ ھم ﻣﺷﺎھده ﺷد ﻛﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣور
ﺗﻔﺎھم وھﻣدﻟﯽ ﻣﻠﯽ درﻛﺷورﻗرارﺑﮕﯾرد وآن ،ﻣوﺿﻊﮔﯾری ﻣﺷﺗرك ﺷﻣﺎرزﯾﺎدی ازوﻛﻼی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ازﺗﻣﺎم
ﮔروھﮭﺎی ﻗوﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ وﮔردآﻣدن ﺣول ﻣﺣورارزﺷﮭﺎ واﺻول ﻣﺷﺗرك ﻣﻠﯽ ﺑود .ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺎ ﺗﻘوﯾت وﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣرﻛتھﺎی ﻣﻔﯾد وﺳﺎزﻧده ،راه روﺷن ودرﺳﺗﯽ را ﻓرا راه ﻣﻠت وﺣﻛوﻣت ﺑﺎزﻛﻧد وﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣﺎد وﺣدت ﻣﻠﯽ درﻛﺷورﺗﺑﺎرزﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﯾل زﺑﺎﻧزد ﺑﺣﺛﮭﺎی اﺳت ﭘﯾراﻣون ﻣﻌﺎﺷﺎت وﮐﻼی ﺷورای ﻣﻠﯽ .درﯾن ﻣﯾﺎن دﯾد ﮔﺎھﮭﺎ
وطرزﺗﻠﻘﯽ ھﺎی ﺿد و ﻧﻘﯾض ﺑﺳﯾﺎری ﺣﺗﯽ درﻣﯾﺎن وﮐﻼی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ﮐﮫ از ﺟﮭﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯾرﺳد .ﺑرﺧﯽ از وﮐﻼ اﯾن ﻣﻌﺎﺷﺎت را اﻧدک وﻏﯾرﻣﮑﻔﯽ ﻣﯾﺷﻣﺎزﻧد ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧداری
از ﻣوﮐﻠﯾن ﺷﺎن اﻧد ،ﺷﻣﺎری دﯾﮕراﯾن ﻣﻌﺎﺷﺎت را درﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟت ﮔزاف وﺑﺎﻻﺗر از ﺗوان
ﺑودﺟﮫء دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آوردﻧد .اﻣﺎ ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن اﻣرﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻧﺳوﺑﯾن وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮐﮫ ھﻣواره
در ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎﺷﺎت ﻧﺧور وﺑﻣﯾر ﻣﺎﻣوران وﻣﻌﻠﻣﺎن دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف را ﻣطرح ﻣﯾﺳﺎزﻧد ،وﺗﺎﮐﻧون درﯾن ﻣورد ازاﺑراز
ﻧظر وﻣﺷﮑل ﺗراﺷﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﻌﻠوم ﺧود داری ورزﯾده اﻧد .ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﯾﺎد ﮐرد اﺳت ﮐﮫ ،ﻣﯾراث ﻧﺎ
ﺑراﺑرﻣﻌﺎﺷﺎت داﻟری ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر از ﺳوی ﻣراﺟﻊ ﻣﻌﯾن رﺳﻣﺎ ً ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ،ﻓرﺻﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن رﺳم ﻧﺎ
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ﺑراﺑر ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھوا راﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻓرودﺳت وﻋﺎﻣﻼن ﻓرا دﺳت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد .ازﺳوی دﯾﮕرﻣﺷﺎورﺳﺎزی
واﺳﺗﺧدام ﺑﯾش ازاﻧدازه ) ظرﻓﯾت ( ﻣﺷﺎوران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در وازرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﭼﻧد ﺻد و ﭼﻧد ھزار
داﻟر ی ،دار وﻧدار ﮐﺷوروﺑودﺟﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﺎدآورده را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﯽ روﺑروﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .درﯾن ﻣورد ﻧﯾز
وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﮭر ﺳﮑوت را از ﻟب ﺑرﻧﻣﯾدارد .زﯾرا اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ را ﭘﯾش ﻣﯾﮑﺷد ﮐﮫ اﯾن ﭘوﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫء دوﻟﺗﯽ
رﺑطﯽ ﻧدارد.
اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﯾش ازھﻣﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک وظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ وﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرد ﺑﮫ اﺳﺗﺧوان ﻣﻠت ﺳﺎﯾﯾده ﻣﯾﺷود ،ﻣﻌﺎﺷﺎت ﭼﻧد و ﭼﻧدﯾن ھزار
داﻟری ﻣﺳووﻟﯾن ﺣﮑوﻣت وﻣﺷﺎورﯾن وزرا ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻠﻧد ﺑردن ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺧﺻوص ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ وزﻣﯾن درﮐﺎﺑل
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ) ﭼﮭﺎرﺻد و ﭘﻧﺟﺻد ﻓﯾﺻد ( ﺑﺎﻻﺑرده ﺷده اﺳت .ﺑﺗواﻧد ﺑودﺟﮫ ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣردم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ازﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﮕزده وزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧوﯾش درﯾﮑﺳﺎل ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮔزاف
را ﮐﮫ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ،ﺑﭘردازﻧد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﺑﺎﯾد ازﺣدود ﻣﺷروﻋﯾت آن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد وﺑﮫ
ﺻورت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ درآﯾد .ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ،ﭘرﺳش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن وﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
ﻣﯾﺗواﻧد از ﻋﮭدهء ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑﻠﻧد داﻟری ﺑرآﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎی ﺗﺄﺳف اﺳت ،زﯾرا ﻋﺎﻣﮫ
ﻣردم ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻧدک ﺧود ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﺎﻟﯾﮫ ﭘﻧﺟﺻد ﻓﯾﺻدی ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ازﺳوی ﺣﮑوﻣت را ﭘﺎﺳﺧﮕوﺑﺎﺷﻧد؟.
ده ھزارداﻟروﭼﮭﺎرﻣﺣﺎﻓظ ﺑﮫ ھروﮐﯾل ﺷورای ﻣﻠﯽ داده ﻣﯾﺷود.
دوﻟت ﻣﺗﻌﮭد ﮔردﯾده ﺗﺎ ﺟﮭت ﺧرﯾداری وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ ھروﮐﯾل ﺷورای ﻣﻠﯽ ده ھزار داﻟراﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ وﺟﮭت
ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت آﻧﺎن دوﻣﺣﺎﻓظ ﺑدھد .ﺑﮫ اﺳﺎس اظﮭﺎرات ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﯾن ﻣﺑﻠﻎ درﺟرﯾﺎن ﭘﻧﺟﺳﺎل ازﻣﻌﺎش وﮐﻼ
ﮐﺳرﺧواھد ﺷد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ وﮐﻼ ﺑﺎﻣوﺗرھﺎی آﺧرﯾن ﻣودل ﺑطرف ﻣﺣل وظﯾﻔﮫ ﺷﺎن رھﺳﭘﺎراﺳت آﯾﺎروزی ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ اطراف واﮐﻧﺎف
ﺧوﯾش ﭼون :ﮐوﺗﮫ ﺳﻧﮕﯽ ،ﭼوک ده ﺑوری ،ﭘل ﺳرخ وﺳوﺧﺗﮫ ،ﮐﺎرﺗﮫ ﺳﮫ وﭼﮭﺎر ،دھﻣرﻧﮓ ،ﺑﺎغ وﺣش ،ﭼﮭﻠﺳﺗون،
دارﻟﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺣل وظﯾﻔﮫ ﻣﻘد س آﻧﺎ ن اﺳت ،ﺟﺎده ﻣﯾوﻧد ،ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﺧراﺑﺎت ،ﺑﺎراﻧﮫ وﺳﻧﮓ ﺗرا ﺷﯽ ،ﭘل ﻣﺣﻣود
ﺧﺎن ،ﭼﻣن ،ﺷﺷدرک ،ﻣﮑرورﯾﺎﻧﮭﺎ … ﻧظر ﺑﯾﺎﻧدازﻧد وﺑﮫ اﯾن ﻓﮑرﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾﻧﮭﻣﮫ وﯾراﻧﯽ وﺑرﺑﺎدی را ﻣورد
ﺳرزﻧش وﺑﺎزﺧواﺳت ﻗرارﺑدھﻧد؟ .وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھزاران ھزارﮔرﺳﻧﮫ وﺑﯾﮑﺎردرﭼﮭﺎرراھﯽ ھﺎ وﭼوک ھﺎ ﻣﻧﺗظرﯾﮏ
ﺳﺎﻋت ﮐﺎری ﮐﮫ ازﻣزدآن ﺑﺗواﻧﻧد اطﻔﺎﻟش را درروزﺑرای ﯾﮑﺑﺎرﻏذا ﺑدھد وﯾﺎ ھزاران ھزاراطﻔﺎل ﯾﺗم ،زﻧﺎن ﺑﯾوه،
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت وﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮭدا ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﮔداﯾﯽ واﻗدام ﺑﮫ ﺗن ﻓروﺷﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،وﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﭘﺎﺋﯾن
رﺗﺑﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ازطﻠوع ﺗﺎﻏروب آﻓﺗﺎب ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﮭل داﻟرﻓﺎﻣﯾﻠش را ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد وﯾﺎ دﺳت
ﻓروﺷﺎن ﮐﮫ درزﯾرآﻓﺗﺎب ﺳوزان وﺳردی زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطرﭘﻧﺞ ﯾﺎ ده اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻓرﯾﺎدی ﺑﺑرﯾد وﺑﺧرﯾد را ﺳرﻣﯾدھﻧد ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد وﺑﮫ ﮔوش ﻣﯾﺷﻧوﻧد ﮐﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾن ﺳﺗم دﯾده ﮔﺎن ﺻورت ﮔﯾرد .ازﺟﺎﻧب دﯾﮕراﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
روزﮔذران ﻣﻠت ﺑﺎﯾد ﺑرای دﻓﺎع ازﺣﻘوق ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ ﻣردم-

دوﻟت ،ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳوول وادارات اﻣﻧﯾﺗﯽ را

ﺑﺧﺎطرﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ای ﻣوردﺑﺎزﺧواﺳت وﺑﺎزﭘرس ﻗرارﺑدھﻧد ،آﻧﺎن ﻣﯾداﻧﻧد اﮔر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد درآ ﻧﺻورت
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دوﻟت ﺣﺎﺿرﻧﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺳﮭوﻟت را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎزد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺷورﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﺎﺟل
وﻓوری ﺑﺧﺎطرﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،اوﺿﺎع وﺧﯾم اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣداﺧﻠﮫ ود ﺳت اﻧدازی ﮐﺷورھﺎی دوروﻧزد ﯾﮏ ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ
وﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣردم ،ﭼوروﭼﭘﺎول داراﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ ازﻗﺑﯾل رﺷوت ،اﺧﺗﻼس ،دزدی ،رھزﻧﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻌﺎدن زﻣرد
وﻻﺟورد ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدره ،زورﮔوﯾﯽ وﺑﯽ ﺑﻧد وﺑﺎری ﺗﻔﻧﮕداران وﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ،ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮐورﮐوراﻧﮫ
وﺧودﺳراﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮭﯾدوﻣﻌﻠوﻟﯾت ده ھﺎ اﻓﻐﺎن درﮐﺷور …داردﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد وﻗت را ازدﺳت داد واﻗداﻣﺎت
ﻋﺎﺟﻼﻧﮫ ﺻورت ﮔﯾرد.
ازطرف دﯾﮕراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﯾده ﮔﯽ ھﺎی ﺑزرگ ﭼون ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط دﯾورﻧد ،ﻣوﺟودﯾت ﺳرﺑﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﭼﮫ ﻣدت
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺿورﺧواھﻧد داﺷت ،ﻗراردادھﺎ وﭘﯾﻣﺎ ﻧﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺿرورت ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ وﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دارد،
ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎروﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺟدد ﮐﺷور ،ﺑﺎزﭘرس ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ داﻟری ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺷورﺳرازﯾروﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﺻرف ﮔردﯾده اﺳت وده ھﺎ ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر . . .ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت اﮔرﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣردم و
ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق آن ھﺎ اﺳت ﭼرا ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﯾك ﭘﺎرﭼﮫ ازﺣﻘوق ﻣردم دﻓﺎع ﻧﻛرده وھرﯾك ﺳﺎزﺳﯾﺎﺳﯽ وﻗوﻣﯽ ﺧود را ﻣﯽ
زﻧﻧد و ﻣردم را ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻏراض ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ودوﻟت ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ وﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺎره ﮔﯽ و ﻧﯾروھﺎی
ﺟﻧﮓ اﻓروزرا ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗن واﻧﻔﺟﺎردادﻧﮭﺎ زﻧد ﮔﯽ را ﺑﮫ ﻣردم وطن ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﻧد وﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
آﻧﺎن را ،وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺗوان ﻧﺎﺑودی واﻧﺣﻼل آﻧﺎن را دارﻧد وﻟﯽ ﺣﺎﺿرﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن رﯾﺳﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻣورد ﺑﺎز ﺧواﺳت ﺟدی ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﻧد؟.
ﻋﻣﻠﻛرد دوﻟت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻗوه ی ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ درﻣورد ﻋدم ﺧدﻣﺗﮕذاری ﺑﮫ ﻣردم وﺗﻼ ش ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﺧﺎطرﺑد
ﺳت آوردن اﻣﺗﯾﺎزات ﮔوﻧﺎﮔون ازدوﻟت وﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ وروزﮔزراﻧﯽ ھﺎی ﺑﯽ ھدف وﺑﯽ ﻣوردھﻣﮫ را ازاﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﯾت ﻧﺎاﻣﯾد ودل زده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .درروزھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﮫ اﻓراد ﺟﻧﮕﺟو وﺷرارت ﭘﯾﺷﮫ درراس ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ اﺳﺎس
زدوﺑﻧدھﺎی ﻋﻘب ﭘرده ﻗرارﮔرﻓت ھﻣﮫ اﻣﯾد ھﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎس وھﻣﮫ آرزوھﺎرا ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺳوق داد .ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ
ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ﺑﻠﻛﮫ ﺑر ﻋﻛس ﺗﺄﻣﯾن ﻛﻧﻧده ی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﯾرو ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و
اﯾن ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻛﮫ ﻧظﺎم ﺣﺎﻛم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺟزاﯾش واﺑﺳﺗﮫ وﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ وﻏرب اﺳت .ﻋﻣﻠﻛرد ﻣﺳووﻟﯾن ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن
ﻧظر ﯾﮫ را ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﻛﮫ اﮔر آﻧﮭﺎ واﺑﺳﺗﮫ و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن
راه ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب وﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺟﺎی دارد ﮐﮫ ﺟﻧﺎزه ﭘﺎرﻟﻣﺎن را ازدارﻟﻣﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﻌد ازﻧﻣﺎزﺟﻧﺎزه د رﻣﯾدان
زورازﻣﺎﯾﯽ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑﮫ ﻣﺣل اﺷﮏ وآھﯽ ﻣردم ﻣظﻠوم وﺳﺗم دﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎک ﺳﭘرد.
ﺑﮫ وﮐﻼ و ﺧﺎﻧوادھﺎى آﻧﺎن ﺗوزﯾﻊ ﭘﺎﺳﭘورت ھﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ ،ﺗوزﯾﻊ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺧﺎﺑره ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺧﺻوصVIP
ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ٦٧٥٠٠اﻓﻐﺎﻧﻰ ﭘول د ﺳﺗر ﺧوان ٣٠ ،ھزاراﻓﻐﺎﻧﻰ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎش ﻣﺎھوار ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ
 ١٢ھزاراﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑراى ﺗﯾل و روﻏﻧﯾﺎت ﻣوﺗر و . . .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده اﺳت ٢٥ .ھزار اﻓﻐﺎﻧﻰ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔرﺧرچ
ﺑراى دوره رﺧﺻﺗﻰ ﺑﮫ ھروﮐﯾل وﺳﻧﺎﺗور داده ﺷده اﺳت ،ﺑﺷردوﺳت ﻣﯾﮕوﯾد -ازﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﭘول ھﺷت ﻣﯾﻠﯾون وھﻔت
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ﺻدوھﺷﺗﺎد و ﭘﻧﺞ ھزار اﻓﻐﺎﻧﻰ اﺳت و درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎرى ازوﮐﻼى وﻻﯾﺎت دوره رﺧﺻﺗﻰ را درﮐﺎﺑل و ﯾﺎ ﺑﯾرون
ازﮐﺷور ﺑﮫ ﺳررﺳﺎﻧده اﺳت
ھروﮐﯾل ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮑﮭزارودوﺻدداﻟرآﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘوق ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ٦٧٥٠٠اﻓﻐﺎﻧﻰ ﭘول د ﺳﺗر ﺧوان ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ٣٠ھزارا
ﻓﻐﺎﻧﻰ ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ١٢ھزاراﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑراى ﺗﯾل و روﻏﻧﯾﺎت ﻣوﺗر و . . .ﺑﮫ ﻋﻼوه  ٢٥ھزار اﻓﻐﺎﻧﻰ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﻔرﺧرچ ﺑراى دوره رﺧﺻﺗﻰ ﺑﮫ ھر وﮐﯾل و ﺳﻧﺎﺗور دا ده ﺷده ﺑود .ﺷﻣﺎ ﻗﺿﺎوت ﻓرﻣﺎﯾد اﯾن ھﻣﮫ ﭘول
ازﮐدام طرﯾق ﺗﮭﯾﮫ وﺑﮫ وﮐﻼ ی ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﺎن ازﭼوروﭼﭘﺎول وطن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﻧد ،ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود
دروطﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزآن ﺑﮫ ﺗﺎراج رﻓﺗﮫ اﺳت وازﺟﺎﻧب دﯾﮕرﮐﺷورﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی وﺗﻌﻣﯾرﻣﺟدد ﺷدﯾدآ ﻧﯾﺎزدارد.

ﻋﺑداﻟروف اﺑراھﯾﻣﯽ رﺋﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن
آن ﭼﮫ اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﻧﺧواھد ﻓﮭﻣﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ درﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را آﻓرﯾده وھﻣﮫ ﭼﯾزﻣﺎ از اوﺳت
ﻣﺳوول ﺧواھﯾم ﺷد واوازﻣﺎ ﺑﺎزﺧواﺳت ﺧواھد ﮐرد؟ !؟ !؟.

ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ اﻣروزﻋﺑورازﭼﻧﮕﺎل ﺧوﻧﯾن ﻗدرﺗﻣداران وﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران اﺳت .ﺗﮑﮫ داران ﻗدرت  -ﭼون ﻋﺑداﻟروف
اﺑراھﯾﻣﯽ ،ﺗورن اﺳﻣﺎﻋﯾل ،رﺳول ﺳﯾﺎف ،ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺳم ﷲ ﻣﺣﻣدی ،دﺑل ﻋﺑدﷲ ،ﮔل آﻗﺎﺷﯾرزی ،اﻣرﷲ
ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﻧور ،ﺳﯾد ﻣﻧﺻورﻧﺎدری ،ﻣﺣﻘق ،اﻧوری ،ﺧﻠﯾﻠﯽ ،ﻣﺣﺳﻧﯽ ،اﮐﺑری ،ﺑﺻﯾرﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ،ﺻﻼح اﻟدﯾن
رﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺎروق وردک ،ﮐرﯾم ﺧرم ،اﻧوراﻟﺣق اﺣدی ،ﺑرادران ﻣﺳﻌود. . .
ﻋﺑداﻟروؤف اﺑراھﯾﻣﯽ رﺋﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺑرادرﮐوﭼﮏ ﻟطﯾف اﺑراھﯾﻣﯽ واﻟﯽ ﺗﺧﺎر وازﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﺎﺑق ﺣزب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑرھﺑرﯾﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده ازﻣوﻗﯾﻌت اداری وﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﮔردﯾد ﺑﮫ روﯾت ﺷواھدی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧواﻧدﯾﺷﯽ ﻧﯾز رﺳﯾده اﺳت و ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﯾز ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل ﻧﺷرات دارد ﺑر اﯾن ﮔزارش ھﺎ ﻣﮭر ﺗﺎﺋﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت رؤف اﺑراھﯾﻣﯽ رﺋﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن طﯽ ﯾﮏ ﺳﻔری ﺑﺎ ھﻣراھﯾﯽ دوازده ﺗن ازاﻗﺎرب و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺑﯾش ازﭼﮭل
ھزار داﻟر را از ﺑودﺟﮫی دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﺑرﺧﯽ ازﻧﻣﺎﯾﻧدهﮔﺎن ،اﯾن ﮐﺎر رﯾﯾس ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن
را ﺷرم آورداﻧﺳﺗﮫ وﺧواﺳﺗﺎر ﺑرﮐﻧﺎری اوﺷده اﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع اﻣروزدرﻧﺷﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﻠس ﻧﯾزﯾﮑﯽ
ازﺟﻧﺟﺎﻟﯽﺗرﯾن ﺑﺣثھﺎ ﺑود .ھﻣﮫ از ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده اﻧد واﯾن ﻗوا را ﺣﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺷن ﮐﺎری ﻣﺗﮭم
ﮐردهاﻧد .رﯾﯾس ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدهﮔﺎن ازھرﮐس دﯾﮕری ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺿﻌف ﻣدرﯾت وﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ دراﯾن ﻧﮭﺎد اﺳت .ﺳﮫ
روز ازﺳﻔرﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ ﻧﻣﯽﮔذرد ﮐﮫ او اﮐﻧون درﯾﮏ ﺳﻔر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور رﻓﺗﮫ اﺳت؛
ﺳﻔرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدهﮔﺎن ﺣق ﺧود ﺷﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .آﮔﺎھﺎ ن ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﻣﺎﻟﯽ
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رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر از ﻣﯾﺎن ﺑردن ﻓﺳﺎد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻋزام دﯾﮕر ﻧﻣﺎﺋﻧده ﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣﺎن ا
اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﺣق ﺧوﯾش ﻣﯾداﻧﻧد.
اﺧﯾراً ﺑرﺧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل ازﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ رﯾﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑرای ﺧود و ﯾﺎزده ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده اش
ﺧواھﺎن ﻧﻣرات زﻣﯾن و ﻣﻧﺎزل رھﺎﯾﺷﯽ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺷده اﺳت.

وﮐﻼ و ﺳﻧﺎﺗوران
ﮔﻔﺗﻧد ﭼﮫ ﻧوﺷﯽ؟ ﮔﻔت :ﺧون ﻣﻠت
ﮔﻔﺗﻧد ﭼﮫ ﭘوﺷﯽ؟ ﮔﻔت :ﭘوﺳت ﻣﻠت
ﮔﻔﺗﻧد از ﭼﮫ راه اﯾن ھﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آوری؟ ﮔﻔت :از ﺟﮭل ﻣﻠت
ﮔﻔﺗﻧد از ﺟﮭل ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﮑﻧﯽ؟ ﮔﻔت :در ﺟﻌﺑﮫ طﻼﯾﯽ ﺧراﻓﺎت !!. .

وﮐﻼ وﺳﻧﺎﺗوران ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺧﺗﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻓراد ﻋﻠﯽ رﻏم درﯾﺎﻓت اﺣﺿﺎرﯾﮫ ھﺎ و اﺧطﺎرھﺎ ازﺳوی ﻟوی
ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ،ﺗﺎﮐﻧون ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﺣﺎﺿر ﻧﺷده اﻧد .ﻣﻧﺑﻊ ﮐﺎﺑل ﭘرس ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی ﻟوی ﺳﺎرﻧواﻟﯽ اﺳت و ﻧﺧواﺳت ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷود ،ﺿﻣن اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ اﯾن اﻓراد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻟوی
ﺳﺎرﻧوال اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎد ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺗﻼس و ﻓﺳﺎد ﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ،دﺳﺗﺎورد ﭼﻧداﻧﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .وی اﻓزود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗن دراﺧﺗﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اھرم ھﺎی ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎرﻧواﻟﯽ دارﻧد و ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت ﺟدی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ازﻟوی ﺳﺎرﻧوال ﮐﺷور .،رﯾﯾس
ﺟﻣﮭورھرازﭼﻧدﮔﺎھﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻓﺳﺎد اداری ﺳرﺳﺎم آوردردﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣت اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ اﻗداﻣﺎت ﺟدی وی را
ﺗﺎﮐﻧون ﻧدﯾده اﯾم .رﯾﯾس ﺟﻣﮭورﺣﺗﺎ ﮔﺎه ﺧود درﻧﺗﯾﺟﮫ ی وﺳﺎطت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی دوﻟت ،ﻣﺎﻧﻊ ازاداﻣﮫ ی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﻣﯽ ﺷود.
در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻘط ﻧﺎم ﭼﮭﺎرﺗن ازوﮐﻼﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺧﺗﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻟوی ﺳﺎرﻧوال ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم
ﭘﻧﺟﻣﯾن وﮐﯾل را ﻧﯾزاﻓﺷﺎ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن وی درﺣﺎدﺛﮫ ی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﺧﯾر در وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ،از اﻓﺷﺎی ﻧﺎم
اﯾن وﮐﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان اﺧﺗﻼس اﯾن وﮐﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ی ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺷﺎره ﻧﻣود
و ﮔﻔت ﮐﮫ وﮐﯾل ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﺧﺗﻼس ﯾﮏ و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑود.
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ﻧﺎم ﭼﮭﺎر ﺗن ازوﮐﻼ و ﺳﻧﺎﺗوراﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾق وزارت دوﻟت دراﻣور ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم اﺧﺗﻼس ،ﺑﮫ ﺳﺎرﻧواﻟﯽ
ﻓراﺧواﻧده ﺷده اﻧد و آﻧﺎن اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑرده اﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﻧﺎدری ،اﺧﺗﻼس در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﻣﻧت ﻏوری وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ،ﭘﺳر و ﺑرادر وﮐﯾل ﭘﺎرﻟﻣﺎن.
ﺳﯾد ﻣﻧﺻور ﻧﺎداری ،اﺧﺗﻼس در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﻣﻧت ﻏوری ﺑﻐﻼن.
ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ،ﺳﺎﺑق ﺳرﭘرﺳت وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ،اﺧﺗﻼس ﻧوﻣﯾﻠﯾون و ھﺷﺗﺻد و ﭘﻧﺟﺎه و دوھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ.
ﺻدﯾﻘﮫ ﺑﻠﺧﯽ ،در دو ﻣورد ،ﯾﮑﯽ ﻋﻘد ﻗرارداد ﺷﺻت ﭘﻧﺟﮭزارﻟﯾﺗر ﺗﯾل دﯾزل در زﻣﺎن وزارت ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﺎ
ﺷرﮐت ﻋﺎرف ﮐرﯾﻣﯽ و ﻣورد دوم ﻧﯾز در ﻗرارداد ﯾﮏ درﺑﻧد ﺣوﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑود و ﺑﺎش ﻣﻌﻠوﻟﯾن و ﻣﻌﯾوﺑﯾن.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕردر وزارت دوﻟت دراﻣور ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﺿﻣن ﺗﺎﯾﯾد ارﺳﺎل اﺣﺿﺎرﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ وﮐﻼ و
ﺳﻧﺎﺗوران ﻧﺎم ﺑرده ،اﻓزود ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗوھﯾن ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﻓراﺧواﻧده
ﺷده اﺳت.
وﺟود اﺧﺗﻼس درﻣﯾﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی دوﻟت اﮐﻧون ﺑﮫ اﻣری ﻋﺎدی و طﺑﯾﻌﯽ ﺑدل ﺷده اﺳت .درﮐﻧﺎر اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ وﮐﻼ و ﺳﻧﺎﺗوران ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺧود را ازﺣدود ﯾﮏ ھزاروﯾﮑﺻد داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣدود دو
ھزار داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﻓزاﯾش داده اﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎﺷﺎت وﮐﻼ و ﺳﻧﺎﺗوران ﭘس از اﻓﺷﺎی
ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮔزاف اﻣﺗﯾﺎزی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ ی ﺣﮑوﻣت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .دﻟﯾل وﮐﻼ ﺑرای اﻓزاﯾش ﻣﻌﺎش اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﭼرا وزرا و واﻟﯾﺎن از ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮔزاﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﻣﻌﺎش آﻧﺎن ﺣﺗﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﻣﻌﺎش آﻧﺎن ﻧﺷود .اﮐﻧون
ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺧﺎﻟف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐﺷور ،ﻣﮑﺗوﺑﯽ را ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم ادارات دوﻟﺗﯽ ارﺳﺎل ﮐرده و ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران و اراﯾﮫ ی اﺳﻧﺎد ﺧوداری
ﮐﻧﻧد .اﻓﺷﺎی ﻣوارد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده واﺧﺗﻼس از اﻣوال و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣردم ﺗوﺳط ھرﺷﺧص و ﻣﻘﺎم درھر رده ای ﮐﮫ
ﺑﺎﺷد ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود وﺑﻠﮑﮫ ﺣق طﺑﯾﻌﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﺎن اﺳت.
ﺷﮭرت وﻣﺣﺑوﺑﯾت اﺻﻠﯽ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ،ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ  ١١ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ اوﺟش رﺳﯾد .درﺳت ﭼﻧد روز ﺑﻌد از ١١
ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرازﯾر ﺷدﻧد و ﯾﮏ ﺗﯾم ﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ژوﻟت ﺗﺣت رھﺑری ﺟورج ﻣﻌﺎون ﻣرﮐز
اوﭘراﺗﯾﻔﯽ ﺳﯾﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﭘﯾوﺳت .ﮔری ﺑرﻧﺗﺳن ﮐﮫ رھﺑری ﺗﻣﺎم ﺗﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ
ﻋﮭده داﺷت ،ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﻧوﻣﺑر  ٢٠٠١ﺗﺎ  ١٧دﺳﻣﺑر  ،٢٠٠١ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﻐﺎره درﺗوره ﺑوره
ﺑدﺳت ﻧﯾرو ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﻓﺗﯾد ،درﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺑﯾش از ﺳﮫ ﺑﺎر وﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دو ﻣﻠﯾون داﻟر ﭘول ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎده
اﺳت .ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺑﮫ اﺻطﻼع ﻓراراﺳﺎﻣﮫ از ﻣﻐﺎره ھﺎی ﺗوره ﺑوره ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮭرت ﻧﯾز رﺳﯾده
اﺳت ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺣدود ﮐﺳﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯾداﻧد اﺳﺎﻣﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ازآﻧﺟﺎ دراﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣل ﻓرار داده ﺷد.
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وﮐﯾل ھﺎ و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ھﺎی ﮐﻼن

ﺷﻣﺎری ازاﻋﺿﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮐﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺷﺎن درﻓﮭرﺳت ﻏﺎﺻﺑﺎن زﻣﯾن ازﺳوی ﺑرﺧﯽ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده،
ﺧواھﺎن ﺑررﺳﯽ ﺟدی اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺷده اﻧد .اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻓﮭرﺳت ﮐﮫ در آن ﻧﺎم ھﺎی ﺷﻣﺎری از اﻋﺿﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫء
اﯾن ﮐﺷور ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورﻧد ،ﺧﺷم ﺟدی اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﻣردم را ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫء ھﺷت ﺻﺑﺢ
ﭼﺎپ ﮐﺎﺑل ﻓﮭرﺳﺗﯽ ازﻏﺎﺻﺑﺎن ﺑزرگ زﻣﯾن را ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده در ﻧﺗﯾﺟﮫء ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﮐﻣﺳﯾون ﺧﺎص دوﻟﺗﯽ
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ،ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧد.
ﺣﺎﻻ آن ﻋده ازاﻋﺿﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﺎﺻب زﻣﯾن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد ،اﯾن ﮐﺎر را ﺗرور ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
ﻣﮭم ﮐﺷور ﻣﯽ داﻧﻧد .اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت روزﻧﺎﻣﮫء ھﺷت ﺻﺑﺢ رﺳﯾده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ دھﮫء
ﮔذﺷﺗﮫ ﺣدود دو ﻣﻠﯾون ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازﺳوی اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻏﺻب
ﺷده اﻧد .در اﯾن اﺳﻧﺎد از ﻋزت ﷲ ﻋﺎطف ،ﻣﻼ ﺗره ﺧﯾل ﮐوﭼﯽ وﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﺑر ﺣﺎل وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ و ﻧﺟﯾب ﷲ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻋﺿو ﺳﺎﺑق وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و رﯾﯾس ﺣزب ﻣﺷﺎﮐت ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﺎﺻﺑﺎن زﻣﯾن ﻧﺎم
ﺑرده ﺷده اﺳت.
در اﺳﻧﺎد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻼ ﻋزت ﷲ ﻋﺎطف ﭘﻧﺟﺻد ﺟرﯾب زﻣﯾن را درﻣﻧطﻘﮫء ﻗرﻏﮫ و ﻧﺟﯾب ﷲ ﮐﺎﺑﻠﯽ
ﺷﺷﺻدوﭘﻧﺟﺎه ﺟرﯾب زﻣﯾن را درﻣﻧطﻘﮫء ﮐﺎرﯾزﻣﯾر ووﻟﺳواﻟﯽ ﺷﮑردره ﻏﺻب ﮐرده اﻧد .دراﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﻼ ﺗره ﺧﯾل
ﮐوﭼﯽ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻏﺻب ﺻدوﺑﯾﺳت ھزار ﻧﻣرهء رھﺎﯾﺷﯽ در وﻟﺳواﻟﯽ ﺑت ﺧﺎک و ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻏﺻب
اﺣﺎطﮫء ﺑرج ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫء وزﯾر آﺑﺎد ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺷده اﺳت .اﮐﺑر وزﯾر ﭘﯾﺷﯾن اﻣورﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻣﺗﺎزھم ﺑﮫ
اﺳﺎس اﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﺗﮭم اﻧد ﮐﮫ ﭘﻧﺟﺻد ﺟرﯾب زﻣﯾن را درﻣرﺑوطﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫء ﺑﯾﺳﺗم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻏﺻب ﮐرده اﻧد.
درھﻣﯾن ﺣﺎل ﻟوی 'ﺎرﻧواﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ازاﯾن ﻣﯾﺎن ﺻرف ﻋزت ﷲ ﻋﺎطف ﻋﺿو وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﭘﯾش
ازاﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻏﺻب زﻣﯾن در اﯾن اداره دوﺳﯾﮫ دارد .درﻣورد ﺳﺎﯾراﻓراد ﻣﺗﮭم ﺗﺣﻘﯾق ﺧواھﻧد ﮐرد :ﻣﻼ ﻋزت
در ﺧﺻوص ﻏﺻب زﻣﯾن در ﺑﻧد ﻗرﻏﮫ ﻧزد ﻣﺎ دوﺳﯾﮫ دارد و اﯾن دوﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎده و ﭼﻧد ﻧﻔر ﻧﯾز
ﻣﺟﺎزات ﺷده اﻧد .در ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻏﺻب زﻣﯾن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد وﺑﺎرھﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺑرازﻧﮕراﻧﯽ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎ ،درﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد درﻏﺻب زﻣﯾن اﻓراد زورﻣﻧد و
ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺗﯽ دﺳت دارﻧد اﻣﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون ﮐﺳﯽ در ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﻧﺷده اﺳت .ھر ﭼﻧد در
اﺳﻧﺎد ﺗﺎزه اراﯾﮫ ﺷده آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺣدود دو ﻣﻠﯾون ﺟرﯾب زﻣﯾن درﮐﺷور ﻏﺻب ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ ﭘﯾش ازاﯾن وزارت
زراﻋت ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘدار زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﻠﯾون ﺟرﯾب ﻣﯽ رﺳد.
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ظﺎھر ﻗدﯾر وﮐﯾل وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

ظﺎھرﻗدﯾرﻣﯾﮕوﯾد -اوﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارد وﻣﺟﻣوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ اش ﺑﮫ  ٣۵٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟرﻣﯽرﺳد .ﺣدود ٣٠٠
ﻣوﺗر دارد ﮐﮫ ازاﯾن ﺗﻌداد ٢٠ﻋراده آن ﺿد ﮔﻠوﻟﮫ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺻﺎرف وﻣﺎھﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﺳﯾﺻد ﺗﺎﭼﮭﺎرﺻد
ھزارداﻟرﻣﯽ رﺳد.
داراﯾﯽ ﺣﺎﺟﯽ ظﺎھر ﻗدﯾر ﺳﮫ ﺻدوﺷﺻت وﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر اﺳت ،ﺗﻌﺟب آور اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺻوف آن را از ﮐﺟﺎ
درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت؟ ! ظﺎھر ﻗدﯾردروﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮔﻔت :ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ  ٣٠٠ﻋراده ﻣوﺗر ﺑوده و ﻣﺟﻣوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ اش ﺑﮫ
ﺳﮫ ﺻدوﺷﺻت وﭘﻧﺞ ﻣﻠﯾون داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯾرﺳد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻋﺑداﻟظﺎھر ﻗدﯾر ﺷرﯾﮏ ﺑودن در ﺗﺟﺎرت را رد ﮐرد
اﻣﺎ اﻓزود ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣﺎھﺎﻧﮫ او ﺑﮫ  ۴٠٠ﺗﺎ  ۵٠٠ھزار داﻟرﻣﯾرﺳد ،ﺗﺎ ﭼﮭﺎردھﮫ ﭘﯾش و ﺣﺗﺎ دو دھﮫ ﭘﯾش ﮔﻣﺎن ﻧﮫ
ﮐﻧم ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ی ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ﺑﮫ دو و ﯾﺎ ﺳﮫ ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺣﺎل ﻧﮫ ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ
ﻗدﯾر ﭼﻧد ﻋراده از اﯾن ﻣوﺗرھﺎی را ازﭘدرارث ﺑرده ،ﻣوﺗرھﺎی ﺿد ﻣرﻣﯽ ﻧﯾز اﮐﺛرآ ذرﯾﻌﮫ ھﻣﯾن ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ﻏﻧﯾﻣت
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .وﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﭼﮭﺎرﺻد ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺻد ھزار داﻟر را درﭼﯽ راھﯽ ﻣﺻرف ﻣﯾﮑﻧد؟ .اﯾن ھﻣﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺧون و آﺗش ﺛﻣره ھﻣﯾن ﭼورو ﭼﭘﺎول ،ﻏﺎرت وﻏﺻب ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻣردم ﻣﯾﺑﺎﺷد درﻏﯾرآن اﺳﻣﺎن داﻟر ﻧﻣﯽ ﺑﺎرد و
از زﻣﯾن ھم ﭘوﻧد وﯾﺎ ﮐﻠدار ﻧﻣﯽ روﯾد .ﭼﻧدی ﻗﺑل ده ھﺎ ﺗن درﺷﮭر ﺟﻼل آﺑﺎد دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﯾﯽ زدﻧد.
ﺗﻌدادی ﻣﯾﮕوﯾﻧد -ﻋﺑداﻟظﺎھرﻗدﯾرﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻋﺿو ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﺻدھﺎ ﺟرﯾب زﻣﯾن
دوﻟﺗﯽ را ﺑﻌﻧوان زﻣﯾن ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﻓروﺧت .اﻣﺎ اﮐﻧون ﻧﮫ زﻣﯾن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﭘول آﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺗرد ﻣﯽ ﮔردد .آﻧﮭﺎ ھﺷدارﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد از اﻋﺗﺻﺎب دﺳت ﻧﺧواھﻧد
ﮐﺷﯾد .از ﺳوﯾﯽ ھم ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﺑداﻟظﺎھر ﻗدﯾر اﯾن ادﻋﺎھﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﻧد.
درﺟرﯾﺎن ﺳﺎل روان ﺷﻣﺎری از ﺑزرﮔﺎن و ﻣوﺳﻔﯾدان ﻗوم ﻣوﻣﻧد در وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ،واﻟﯽ وﺷﻣﺎری ازﺳرﻣﺎﯾﮫداران
را ﺑﮫ ﻏﺿب زﻣﯾنھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﮭم ﮐردﻧد .اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺑری ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ واﻟﯽ و ﺷﻣﺎری
ازﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺣدود ﺑﯾﺳت ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ را درﻣرﺑوطﺎت وﻟﺳواﻟﯽ رودات ﻧﻧﮕرھﺎر ﺑﮫ ﺗﺻرفﺷﺎن
درآورده و روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد .اداره ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻣﯽﮔوﯾد ،درﺟرﯾﺎن ﺷش ﻣﺎه ﻧﺧﺳت ﺳﺎل روان
ﺷﻣﺎری از ﺷﮭرکھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟدﯾداً در ﮐﺎﺑل اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن اﺳﻧﺎد ﺟﻌﻠﯽ ﺳﯽ وﺳﮫ ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ
را ﻏﺿب ﻧﻣوده اﺳت.
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زاﺧﯾﻠوال ﻣﯾﮕوﯾد :ﺣﺎﺟﯽ ظﺎھرﻗدﯾر ﺑﮫ ارزش دوﺻدﺷﺻت ﻧوﻣﻠﯾون داﻟراﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﻻﻟﯽ ھزارﻧوﺻدﻋراده وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ اﺷﺗرﻧﮓ راﺳﺗﮫ را ﺧﻼف ﻗﺎﻧون وارد ﻧﻣوده اﺳت.
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾزده ﻣﺎه ﻣﯽ دوھزارﺳﯾزده ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران وزورﮔوﯾﺎن را ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷوﻧد ﻗوﻣﺎﻧدان ﺟﮭﺎدی و اﮐﻧون ﻟﻘب
وﮐﯾل وﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم را ﺑﺎ ﺧود ﯾدک ﻣﯾﮑﺷﻧد ﭼﻧﯾن رﺳوا ﺳﺎﺧت :ﻋﺑداﻟظﺎھرﻗدﯾرﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﻧﻧﮕرھﺎر :ﯾﮏ وﻧﯾم ﻣﺎه
ﻗﺑل ﻻری ھﺎی ﻗﺎﭼﺎق آرد دروﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎردﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد وﭘس از ﺿﺑط آﻧﮭﺎ ،ظﺎھرﻗدﯾرﯾﮑﯽ ازاﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ وی در ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﺧواھﺎن رھﺎﯾﯽ آن ﻻری ھﺎ ﺷده اﺳت .زاﺧﯾﻠوال ﻋﻼوه ﮐرد -ﺷرﮐت ھﺎی
ﺟﺑﺎرﻗدﯾروﻋﺑداﻟﻘﮭﺎر ﻗدﯾر در اﯾن ﻗﺎﭼﺎق دﺳت داﺷﺗﮫ و ھم ﭼﻧﯾن ظﺎھرﻗدﯾر ﮐﮫ رھﺑری ﮐﺎروان ﺻﻠﺢ را ﺑﮫ ﻋﮭده
داﺷت ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺧواھﺎن ﮐﻣﮏ ﺷده اﺳت .ﺣﻠﻘﮫ د ﺳوﻟﯽ ﮐﺎروان ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن دو ﺷرﮐت ﺗﺎ ﮐﻧون ازآن ﺳوی ﻣرز
دوازده ھزارﺳﮫ ﺻدﻧوددو ﻻری آرد وارد ﮐرده ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ھﻔت ھزارھﺷﺗﺻد آن راﺟﺳﺗرﺷده وﭼﮭﺎرھزارﺷﺷﺻد
آن ﻗﺎﭼﺎق ﮔردﯾده وازﺗﺎدﯾﮫ ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﺧزﯾﻧﮫ دوﻟت ﺧود داری ﺷده اﺳت .ارزش اﯾن ﻗﺎﭼﺎق دوﺻدﺷﺻت ﻧوﻣﻠﯾون
داﻟرﺑوده واﯾن ﻗﺎﭼﺎق ازاول ﺟوزای ھﺷﺗﺎدﻧو ﺗﺎ ﺳﯽ ﺟوزای ﺳﺎل ﺳﯾزده ﻧودﯾﮏ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳواﺑق ،اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻠت وﭘﺳرﻗوﻣﺎﻧدان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺟﮭﺎدی ،ﻗﺑﻼً ﻧﯾزدرﻗﺎﭼﺎق ھروﺋﯾن ﻣﺗﮭم ﺑوده اﺳت.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑراﺳﺎس ﮔذارش ﻣورخ ﺳﯽ اﺳد ﺳﯾزده ﻧود ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع ﻧﯾوزواﺳﺗﻧﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺎرﻧواﻟﯽ
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻣواد ﻣﺧدر ،ظﺎھر ﻗدﯾردرﺳﺎل ﺳﯾزده ھﺷﺗﺎد ﺷش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗوﻣﺎﻧدان ﻟوای ھﺷﺗم ﺳرﺣدی ﺑود
درﻗﺎﭼﺎق ﯾﮑﺻدﺑﯾﺳت ﺳﮫ ﮐﯾﻠوﮔرام ھروﺋﯾن دﺳت داﺷت.
اﯾن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻗﺎﭼﺎق درﻣوﺗررﯾﻧﺟرﭘوﻟﯾس ﺗوﺳط ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ازﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ظﺎھرﻗدﯾرﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﺳر ﻋﻣﮫ وی ﮐﮫ در ﭘﺳت
ﺳﮑرﺗرﻧﺎﻣﺑرده درﻟوای ﺳرﺣدی اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣود ،اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯾﺷد .ظﺎھرﻗدﯾر ﯾﮑﯽ از زورﮔوﯾﺎن ﻣﺷﮭوراﺳت
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل ﯾﮑﯽ از ﺳرﺑﺎزان وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎس ﭘوﻟﯾس ﮐﮫ ﻣﺻروف اﺟرای وظﯾﻔﮫ ﺑود؛ ﺑدون ﻣوﺟب ازطرف
ﺑرادرﺣﺎﺟﯽ ظﺎھرﻗدﯾروﺑﺎدﯾﮕﺎردھﺎی وی درﺑراﺑر ﭼﺷم ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﭼﻧﺎن ﻟت و ﮐوب ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑود
ﺟﺎن ﺑدھد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺻورت وﺳﯾﻊ از طرف ﻧﺎظرﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮫ اطﻼع ﻣردم رﺳﺎﻧﯾده ﺷد ه اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﻻﻟﯽ ﺣﻣﯾدزی وﮐﯾل ﻣردم ﻗﻧدھﺎر :دروارد ﻧﻣودن ھزارﻧوﺻدﻋراده وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ اﺷﺗرﻧﮓ راﺳﺗﮫ
ﮐﮫ ﺗورﯾد آن از ﺳوی ﺷورای وزﯾران ﻣﻣﻧوع ﺷده ﺑود ،دﺳت داﺷت .ﻻﻟﯽ ﺣﻣﯾدزی ھﻣﭼﻧﯾن ﺷراب را ﻗﺎﭼﺎق ﮐرده
و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﮔﻣرک را ﻧﯾز روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣرگ ﺗﮭدﯾد ﮐرده اﺳت .ﺳﻣﯾﻊ ﷲ ﺻﻣﯾم وﮐﯾل وﻻﯾت ﻓراه :ﺣدود
دو ﻣﺎه ﻗﺑل ﭘﻧﺞ ﺗﺎﻧﮑر ﺗﯾل ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺎﭼﺎق از طرﯾق ﺳرﺣد وﻻﯾت ﻓراه وارد ﮐﺷور و ﺿﺑط ﺷده ﺑود ،ﺳﻣﯾﻊ ﷲ
ﺻﻣﯾم ﺑﺎ وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر رھﺎﯾﯽ اﯾن ﺗﺎﻧﮑرھﺎ ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﻣﯾﻊ ﷲ ﺻﻣﯾم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﭘﻧﺟﺎه ﺑوﺗل ﺷراب را از ﻣﺳﮑو وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮐرد ،از ﭘﺎﺳﭘورت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﺳوء ﮐرده اﺳت.
ﻋﺎرف رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﻏزﻧﯽ :ﺑﮫ ﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑر وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻓﺷﺎر وارد ﮐرده اﺳت .ﻋظﯾم
ﻣﺣﺳﻧﯽ "ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم" ﺑﻐﻼن :ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر از وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺧواھﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی رھﺎﯾﺷﯽ ﻧﺳﺎﺟﯽ
وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ﺷده اﺳت .ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ :ﺧواھﺎن ﻣوظف ﺷدن ﭘﺳرش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾر
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ﮔﻣرک وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ﺷده وﺣﺗﯽ ﻣﻘداری ﭘول را ﺑﮫ رﺋﯾس ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺑرای ﻣﻘرر ﺷدن ﭘﺳرش در
اﯾن ﭘﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﺳت.

ﻣﻼ ﺗره ﺧﯾل )وﮐﯾل(

ﻣﻼﺗره ﺧﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐوﭼﯽ ھﺎ درﻣﺟﻠس ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣردم و ﺗﯾر اﻧدازی ﻣﺣﺎﻓظﺎﻧش ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗراﻓﯾﮏ در ﮐﺎﺑل
و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ ﻓرد و زﺧﻣﯽ ﺷدن دو ﺗن دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﻣوﺗر ﺑدون ﻧﻣﺑرﭘﻠﯾت .ﻣﺣﺎﻓظﯾن وی در ﮐﺎﺑل ھﻔت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ
را در ﻣﻧطﻘﮫ ﭘل ﺧﺷﺗﯽ در ﺣوزه اول ﮐﺎﺑل ھدف ﺗﯾراﻧدازی ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ دو ﺗن ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺟﺎن
دادﻧد .ﺑدﺳﺗور ارگ ﻣوﺿوع ﭘﯾﮕﯾری ﻧﺷد .وھﻣﭼﻧﺎن درﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﮕردر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﻣﻠﮫ اﻓراد ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻼ ﺗرﺧﯾل
ﮐوﭼﯽ ﺑﮫ ﻣردم در ﮐﺎﺑل ،ﭘﻧﺞ ﺗن زﺧﻣﯽ و دو ﺗن ﻧﯾز ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ،ﺗرﺧﯾل ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷت.
ﻣﻼﺗره ﺧﯾل درازدﺣﺎم ﭘل ﺧﺷﺗﯽ ﺑرای ﮔﺷت و ﮔذار رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐراﭼﯽ وان ﻣواﺟﮫ ﺷد ،ﮐراﭼﯽ وان ﻣورد
ﻏﺿب و ﻟت وﮐوپ ﮔﺎردوی ﻗرارﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼرا ﺳد راه وﮐﯾل ﺻﺎﺣب ﺷدی ،ﺳﺎﯾر ﮐراﭼﯽ وان ھﺎ ﺑﮫ طرف ﮔﺎرد
آﻣدﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗوﺳط ﮔﺎرد ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﯾراﻧدازی ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ و ﺷش ﻧﻔر زﺧﻣﯽ در ﭘﯽ
داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ﻣﻼ ﺗره ﺧﯾل ﺑطور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ رھﺎ ﮐردن ﭼﭘن وﻟﻧﮕﯽ ﺧود ﻓرار ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ
ﺟﺎی ﺗﻌﺟب اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺳﮑوت ﮐرده ،ﺷﺎھد ظﻠم و ﺗﻌدی زرﻣﻧدان ﺑر ﻣظﻠوﻣﯾن اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﻓﻘر زده ھﺳﺗﻧد.
در ﭘﯽ ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ھﻔت ﺗن از ﮐراﭼﯽواﻧﺎن و ﻋﺎﺑرﯾن در ﺟﺎده ﻣﯾوﻧد ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﺛر ﺗﯾراﻧدازی ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﻣﻼ
ﺗرهﺧﯾل ﮐوﭼﯽ  -ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐوﭼﯽھﺎ در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﯾﮏ ﺗن از ﻧﺎﻣزدان دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ  -ﺑرﺧﯽ
ﮔزارشھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ او از رﻓﺗن ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺳر ﺑﺎز زده اﺳت.
ﻣﻼ ﺗرهﺧﯾل ﮐوﭼﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻣد ﮐرزی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽرود ،اﺗﮭﺎمھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود را رد ﮐرده ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ او ﺣﺎﺿر اﺳت ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود در ھر ﻣﺣﮑﻣﮫای ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑرود .او ﮔﻔت» :ﺟرم ،ﻋﻣل ﺷﺧﺻﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣن ھﯾﭻ ﺗﻌﻠق ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣن را اﮔر ھر ﻣﺣﮑﻣﮫ و ھر
ﻣرﺟﻌﯽ ﺑﺧواھد ﺣﺎﺿرم ﮐﮫ ﺑروم .در ھر ﻣﺣﮑﻣﮫای ﮐﮫ ﻣن را ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ،ﻣن ﺣﺎﺿرم ،ﭼون ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻣن
ارﺗﺑﺎط ﻧدارد» .
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ﻣﻼ ﺗرهﺧﯾل ﮐوﭼﯽ ﻣﺗﮭم اﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳوم اﺳد ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺎﻧش از ﭼوک ﭘل ﺧﺷﺗﯽ در ﺟﺎده ﻣﯾوﻧد ﻋﺑور
ﻣﯽﮐرد ،ﺑﺎ ﮐراﭼﯽواﻧﺎن و ﻋﺎﺑرﯾن در اﯾن ﺟﺎده درﮔﯾر ﺷده و دﺳت ﺑﮫ ﺗﯾراﻧدازی زده اﺳت .در اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﮫ دو ﺗن
ﮐﺷﺗﮫ و ﭘﻧﺞ ﺗن دﯾﮕر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺑراﺳﺎس ﮔزارشھﺎ و ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ،ﺧود ﻣﻼ ﺗرهﺧﯾل ﻧﯾزﺣﺿور
داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣردم ﺷﻠﯾﮏ ﮐرده اﺳت .اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ،ﻟویﺳﺎرﻧواﻟﯽ اﻋﻼم ﮐرده ﺑود
ﮐﮫ ﻣﻼ ﺗرهﺧﯾل ﮐوﭼﯽ ازﮐﺎﺑل ﻓرار ﮐرده و ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھد .ﭘﯾش از اﻗدام
ﻟویﺳﺎرﻧواﻟﯽ ،رﯾﯾس ﺟﻣﮭورﻧﯾز ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ﻣﻼ ﺗرهﺧﯾل رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود.
ﻧﻣﺑرﭘﻠﯾت ﻣوﺗرھﺎی ﻣﻼ ﺗره ﺧﯾل ﺑﻧﺎم )ﻣﻼﺧﯾل( اﺳت و اﺻﻼ ﻧﻣﺑرﻧدارد و ﺛﺑت ﺷده ﺗراﻓﯾﮏ ﻧﯾﺳت.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﮔزارﺷﯽ را ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﺣوزه دوازدھم ﺷﮭرﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﺑﺎﻧد ازاﺧﺗطﺎف ﮔران را
ﮐﮫ ﻗﺻد اﺧﺗطﺎف ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن را داﺷﺗﻧد ﺑﻌدازﻣﻘﺎوﻣت اﻋﺿﺎی اﯾن ﺑﺎﻧد درﺣﺎﻟﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺧﺗطﺎف ﮔران
از ﭘوﺳﺗﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘوﻟﯾس ﺣوزه دوازده ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻓرار ﺷدﻧد وﺣﺗﯽ ﻗﺻد ﮐﺷﺗن اﻣرﺣوزه دوازده را ﮐﮫ ﺟﻠو اﯾﺷﺎن را
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ھم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧﺷدﻧد .ﺑﻘول ﯾﮑﯽ ازرﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﺧﺗطﺎف ﮔران ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﻧد .طﺑق ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﺧﺑرازﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ،زﻣﺎﻧﮑﮫ اﯾن اﺷﺧﺎص دﺳﺗﮕﯾر ﮔردﯾدﻧد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﻼﺗره
ﺧﯾل ﮐوﭼﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﮐوﭼﯽ درﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮫ آﻣر ﺣوزه زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد و ﺑﺎ ﺷدت ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻی آﻣر ﺣوزه ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐﺷد ﮐﮫ ﺗو ﺑﺎ ﮐدام ﺟرات ﺑرادرزاده و ﺧواھرزاده ھﺎﯾم را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردی؟ آﻣرﺣوزه ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را ھﻧﮕﺎم
اﺧﺗطﺎف دﺳﺗﮕﯾرﮐرده اﺳت .ﻣﻼﺗره ﺧﯾل ﺑﺎ دﺷﻧﺎم دادن ﺑﮫ آﻣرﺣوزه و وزﯾر داﺧﻠﮫ ﺻﺣﺑت را ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﻧد
ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد وزﯾر داﺧﻠﮫ ﺑﮫ آﻣرﺣوزه زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﮐﮫ در ﺳﻔر ﺑﮫ ﻧﺎروی اﺳت ﺑﮫ وی
زﻧﮓ زده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎﺣب ﺗره ﺧﯾل ﺑﮫ اﺳرع وﻗت از ﻗﯾد رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و از اﯾﺷﺎن ﻋذر
ﺧواھﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد!
طﺑق ﺣﮑم ﺷﻔﺎھﯽ وزﯾر داﺧﻠﮫ اﺧﺗطﺎف ﮔران از ﻗﯾد ﺣوزه دوازده رھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻣﯽ روﻧد .ﻓردا
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣر ﺣوزه ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎرش ﻣﯽ رود ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ آﻣده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن
ﺑﺎﻻی ﺣوزه را ﺑﺎﺧود آورده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم آﻣر ﺣوزه ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣرﺣوزه ﻓرﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ
ﻓرﻣﺎن از طرف ﻣﻼﺗره ﺧﯾل ﮐوﭼﯽ ﻋﻧواﻧﯽ آﻣرﯾت ﺣوزه دوازده ھم ﭘوﻟﯾس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و اﻣر ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت را ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس از اﻓراد دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اش ﺑدﺳت آورده اﺳت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﺧص آرورﻧده ﻧﺎﻣﮫ ﻣذﮐور
ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷود و در ﺻورت ﺿرورت ﺑﮫ ﻧﻣﺑر ﺷﺧص ﻣﻼﺗره ﺧﯾل ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮔردد.

ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری )وﮐﯾل(
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ﺟﻧدی ﻗﺑل ﺟﻌﻔری ﺑﺎران ازﺳوی ﺑرادر ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗﺗل ﺷد .ﺑﺎران ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺷر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﯾﺷﺎن
دروﺑﻼگ ﺳﺎﯾﮫ روﺷن ازﺳوی ﺑرادرﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗﺗل ﮔردﯾد .ﺑﺎران اﻋﻼم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ
ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﺑرادرﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری اﻋﻼم ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زودی رﻧﮕت را از روی زﻣﯾن ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ارﺗﺑﺎط ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﯾﮑﯽ ازﻧﻘش آﻓرﯾﻧﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ،درﺗراژدی اﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .درﺟﻧﺎﯾﺎت اﻓﺷﺎر ﮐﮫ
در ﻣﺎه دﻟو ﺳﯾزده ھﻔﺗﺎد ﯾﮏ ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت ،ده ھﺎ ﮐودک ،زن و ﻣرد ﺑﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺗراژدی ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﭼﻧد ﻧوع ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی دادﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ
ﭼﻧﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده اﺳت:
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺟﺎوز
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﮐﻧﺎن اﻓﺷﺎر ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﭘس از اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت و درﺟرﯾﺎن آن ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗرک
ﮐﻧﻧد و اﮐﻧون ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و زﻣﯾن ھﺎی آﻧﺎن ﺗوﺳط اﻓراد دﯾﮕر ﺗﺻرف ﺷده اﺳت.
ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﮐﮫ اﮐﻧون ﺧود را ﻣﺻروف در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣوده اﺳت ﺑﻌد
ازاﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎ ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ در ﺣزب ﺣرﮐت اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺷﻌﺎب ﺑوﺟود اورد وﺣزب ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣرﮐت
اﺳﻼﻣﯽ ﻣردم ﺑوﺟود آورد .او درطول ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود در وظﺎﯾف وزﯾر زراﻋت ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و واﻟﯽ ھرات
اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﺳوﯾﯽ از ﻗدرت ووظﯾﻔﮫ اش ﻧﻣود او درﻣﯾﺎن ﻣردم اﺻﯾل ھرات ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧدارد و ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده
ﺟو وﻏﺎﺻب زﻣﯾن ھﺎی ھرات ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧدﯾن ﺑدرﻓﺗﺎری از وی ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻓرادش
ﻧﯾز ﺧﺑرﻧﮕﺎران و اﻓراد ﻋﺎدی را ﻟت و ﮐوب ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﯾﮑﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻗﻠدر درﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﺟﯽ
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق اﺳت و اﯾن دو ﻧﻔر ﻧﻣﺎدھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﺑرای اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن ﺳﯾد و ھزاره در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ
روﻧد.
ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﺑﺎ ﺗرﺑﯾت ﮔروھﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣرﻣوز ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺧود را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ازﻣردم و
ﺣﺗﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻓرد ﺟرات ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾق را ﻧدارﻧد .ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری از درک ﺟﮭﺎد و ﺧون
ﺷﮭدا ﺗواﻧﺳت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑزرﮔﯽ را راه اﻧدازی ﻧﻣﺎﯾد وﻣﺎﻟﮏ دھﮭﺎ ھوﺗل ھﺎی ﺑزرگ وﻣﺎرﮐﯾت ھﺎ وﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ھﺎ در
ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ھرات و دﯾﮕر ﺷﮭر ھﺎی ﺑزرگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .او ﯾﮑﯽ از ﺳردﻣداران ﺑزرگ ﺳﺎدات اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎ

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺣرﯾﻔﺎن ﻏدر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﭼون ﺧﻠﯾﻠﯽ و ﻣﺣﻘق ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺧرچ و ﻣﺻرف ﭘوﻟﯽ زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣردم
ﺗﺎﺟﮏ و ﺑرﺧﯽ ھوادان ﭘﺷﺗوﻧش آرای ﻣردم را ﺧرﯾده و ﺧود را ﺑﮫ وﮐﺎﻟت ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑرﺳﺎﻧد .او از ﺟﻣﻠﮫ اﻓرادی
اﺳت ﮐﮫ در ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎه ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻗرار دارد .ﯾﮑﯽ ازﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ارﺗﺑﺎط وی ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻓﺷﺎر اﺳت.
ﺻداوﺳﯾﻣﺎی ھزاره ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ﻛﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ از ﻣردم ھزاره ﭘوﻟﮭﺎی ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺷرﻋﯽ اﺧﺎذی ﻛرده و
ﺗوﺳط اﯾن ﭘوﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اش اداﻣﮫ داده وﺳﯾد ﺣﯾﺳن اﻧوری ﺑﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﺎﻧدن ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺷﺗﺎق ،ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯾﻠﯽ،
ﻛﺎﺷﻔﯽ ،ﺳﯾد اﺑراھﯾم ﺷﺎه ﺣﺳﯾﻧﯽ ،ﺗرور ده ھﺎﺷﺧﺻﯾت روﺷن ﻓﻛر وﺟواﻧﺎن ﻧﺧﺑﮫ ھزاره ،ﻗﺗل ﻋﺎم ھزاره ھﺎ در
اﻓﺷﺎر اﺧﻔﺎل ﻛردن ﻗوﻣﻧداﻧﺎن ھزاره ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺳﻌود و . . .ﺑﺳﻧد ﻧﻛرده .در و ﻗﻊ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮕل ازﺧود ﭘﯾﻛرھزاره ﺗﻐذﯾﮫ
ﻛرده و ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اش ﭘرداﺧﺗﮫ .اﯾن ﯾﺎرﻧزدﯾﮏ ﺷﯾﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ ﻗﻧدھﺎری ﺑرای ﻧﺎﺑودی ﭘﯾﻛره ای واﺣد ﻣﻠت
ھزاره و ﺑرای ﻧﺎﺑودی ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫء ھﻧری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ھزاره ﻛﮫ ھر ﻛدام در رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ ھزاره
ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ داﺷﺗﻧد و دارﻧد از ھﯾﭻ ﭼﯾزی درﯾﻎ ﻧﻣﯾﻛﻧد .اﻣروزﺑرای ﻧﺎﺑود ﻛردن ﯾﻛﯽ دﯾﮕر از ﻓرزﻧدان ﻏﯾور
ھزاره اﻗدام ﺑﮫ رﺑودن اﯾﺷﺎن ﻛرده .ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﭼﮭره ھﺎی ﺑﯾدارﮔر ھزاره را ﻛﻧﺎر زده و ﺧودﺷﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺗﺎرﯾك ﮔذﺷﺗﮫ از وﺟود اﯾن ﻣردم ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ازﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﺣﯾﺎت اش اداﻣﮫ دھﻧد ﺗﺎ ارﺑﺎﺑﺎﻧش از اﯾﺷﺎن
ﺣﺳﺎب ﺑرد.
ﻣﺳﻠم ﻓﮭﯾﻣﯽ ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾك دﯾده ﺑﺎن در اواﺧﯾر ﺳﺎﻟﮕذﺷﺗﮫ ھﻧﮕﺎم ﺧروج از ﻣﻧزل اش ﺗوﺳط اﻓراد ﺷﯾﺦ
آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ )ﺑﮫ ﺳرﻛردﮔﯽ ﺳﯾد اﻧوری( رﺑوده ﺷده ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻧون ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت از اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺳت .ﻗﺿﯾﮫ از آﻧﺟﺎ آﻏﺎز
ﺷد ﻛﮫ ﻓﮭﯾﻣﯽ دوﺳﺎل ﭘﯾش درﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ( ﺗﻠوﯾزﯾون اﻣروز )ﻛﮫ ﺧودﯾﻛﯽ ازﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧش ﺑود ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎ از
ﺟﻧﺎﯾﺎت زﻧﺟﯾره ای ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ ﻗﻧدھﺎری در ﯾك رﺳﺎﻧﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘرده ﺑرداﺷت ﺷﮭﺎﻣت ﻓﮭﯾﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﺻﺎﺣب
ﻧظران را در ﭘﺎﯾﺗﺧت وﺧﺎرج ازﻛﺷور ﻛﮫ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﯾﺦ آﮔﺎه ﺑود ﺷوﻛﮫ ﻛرد و ﺑﮫ ﺧﺻوص اطراﻓﯾﺎن ﺷﯾﺦ را ﺑﮫ
ﺷد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻛرد .ﻓﮭﯾﻣﯽ ﻣوﺿوع ﻣرﻣوزﺷﮭﯾد ﻣﺷﺗﺎق و ازدواج اﺟﺑﺎری ﺑﺎ ﺧواھر ﻣﺷﺗﺎق ﺗوﺳط ﺷﯾﺦ ﻣﻛﺎر در ﺳن
ﺳﯾزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ،و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﺎﻧدن ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯾﻠﯽ و ده ھﺎ ﺟﻧﺎﯾت ﺷﯾﺦ را ﺑﮫ ﺑﺣث ﻛﺷﺎﻧد و در ﻧﻘطﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾك اﯾن
ﺟﻧﺎﯾت ﺳﯾﮫ روﺷﻧﯽ اﻧداﺷت ﻛﮫ ﺑﻌد ازﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗﻣدن دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺷدﻧد ودﻧﺑﺎل راه ﻓرار ﺑﮫ ﻓﺣﺎﺷﯽ و ﻣﻧﺣرف
ﻛردن اذھﺎن ﻋﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت .ﺷﯾﺦ ﻛﮫ ھﻣﯾﺷﮫ وارد ﺷدن ازراه ﻣذھب را درﺟﺎﻣﻌﮫ ھزاره ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده ﺑوده وازﯾن
طرﯾق ﻣردم ﺻﺎدق ھزاره را ﺑﮫ ھر طرف ﻛﮫ ﺧواﺳت ﻛﺷﺎﻧد و از ﺑﺎزوان ﺷﺎن ﭼﮫ ﻛﺎر ھﺎی را ﻛﮫ ﻧﻛﺷﯾد و ﭼﮫ
اﺧﺎذی ھﺎی ﻛﮫ ﻧﻛرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳوار ﺑر ذھن ﻣردم ﺳﺎده ھزاره ﭼﮫ اﻣﺗﯾﺎز ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻛﺷور ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧوﯾش ﮔرﻓت ،وﮔر ﻧﮫ ﻏﯾر از ﯾك ﺗﻌداد ھزاره دﯾﮕران ﻛﮫ ﺣﺳﺎب از ﺷﯾﺦ ﻧﻣﯾﺑرﻧد .اﯾن ﺑﺎر ھم ﻣﺳﻠم
ﻓﮭﯾﻣﯽ را ﻛﮫ در ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻗم ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻛﮫ ﺧود ﺷﯾﺦ درس ﺣوزه وی ﺧواﻧده را ﻣﺗﮭم ﻛرد ﻛﮫ اﯾﺷﺎن ﯾﮭودی اﺳت
و در داﺧل ﺟﺎﻣﻌﮫ ھزاره اﻗدام ﺑﮫ ﭘﺧش اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠﻣﺎء ،طﻼب ،و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺑﻧﺎﻣﮫ در
ﻛﺎﺑل ﺑﺧﺻوص دﺷت ﺑرﭼﯽ ﻧﻣودﻧد .اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎ ھم ﻛﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺑرد ﭼون ﻛﮫ آب ُﺧﻧك روی دﺳت اش رﯾﺧﺗﮫ
ﺷده ﺑودﻧد.
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ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﯾﺦ دﺳت ﺑﮫ داﻣﺎن ﻛرزای ﺷد و در رﻛﺎب ﻛرزی از ﺗﮭﯽ دل اﺷك ﺗﻣﺳﺎح رﯾﺧت .ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﺑﺎ ﭘﺎدر
ﻣﯾﺎﻧﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔو ﻛردن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﯾﺦ آﺻف از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻛم ﻛم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .آﻗﺎی
ﻣﺳﻠم ﻓﮭﯾﻣﯽ ﺑﻌد از اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ ﻗﻧدھﺎری در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن آن ﻗﻧﺟﯽ )اﻛﺗﻔﺎ( ﻧﻛرد.
ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﯾك ﻧﺷرﯾﮫ )ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ( ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾك دﯾده ﺑﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﺎﻋﻧوان )ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ( درﺷﻣﺎره دوم
اش ﺷﻧﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﮫ ﻋﻘرب ھﺷﺗﺎدھﺷت ﻧﺷر ﻛرد ﻛﮫ درآن از ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ ،ﻣﻔﺗﯽ ﻗﺗل ،ﺳﯾداﻧوری ﻣﺟری،
ﻣﺷﺗﺎق ﻣﻘﺗول ،ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯾﻠﯽ ﻣﻘﺗول و . . . .ﻧﺷر ﻛرد .ﻛﮫ ﯾك ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد رﺳوای ﺷﯾﺦ آﺻف و اﻧوری
ﭘرداﺧت .در واﻗﻊ وﻗﺗﯽ ﻛﮫ ﻣن اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺧواﻧدم ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﻋﺻری ﺑرای ﻋداﻟت
داﺷت ﻛﮫ ﻣن ﻋﺎﺟزم از ﺗﻌرﯾﻔش .واﻗﻌﺎ ٌ ﻣردم ھزاره ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾك رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾل ﯾﺎ ﯾك ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺛل )ﻋﺻرﺑرای ﻋداﻟت
و ﭘﯾك دﯾده ﺑﺎن( دارﯾم از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﺳﻠم ﻓﮭﯾﻣﯽ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗوﺳط اطراﻓﯾﺎن ﺷﯾﺦ ﺑﮫ ﺳرﻛردﮔﯽ ﺗرورﯾﺳت ﻣﻌروف ﺳﯾد
ﺣﺳﯾن اﻧوری ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺗرور ﺷد ﻛﮫ ﯾك ﺑﺎرﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧود آﻗﺎی ﻓﮭﯾﻣﯽ ﻛﮫ ﻗﺑل از رﺑودﻧش ﮔﻔﺗﮫ ﺑوده ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧﺎﻧﮫ
اﯾﺷﺎن ﺗوﺳط ﺧود ﺳﯾد اﻧوری ﺗﺟﺎوز ﺷده ﻛﮫ در ﻏﯾﺎب اﯾﺷﺎن ﭘدر وی را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻛﺷﺗن ﻧﻣوده ﺑوده.
آﯾﺎ اﻣروزوظﯾﻔﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻗﺷر ﺑﯾدار وﻗﻠم ﺑدﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ھزاره درﻗﺑﺎل ﺳرﻧوﯾﺷت اﯾن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت دردﻣﻧد ﭼﯾﺳت.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﯾد دوﻟت را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد ﺗﺎ دوﻟت ﺧود ﻣﺟﺑور ﺷود ﻛﮫ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .و اﮔر اﻣروز ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺎ ﻧﯾﺑت ﺑﮫ ﺳرﻧوﯾﺷت اﯾن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت درﻣﻧد ھزاره اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﻛﻧد وواﻛﻧش ﻧﺷﺎن ﻧدھد درآﯾﻧده دﺳت اﯾن
ﺑﺎﻧد آدم روﺑﺎ ،ﺗرورﯾﺳت و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎز ﺗر ﺧواھد ﺷد و آزادی ﺑﯾﺎن را از ﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺧواھد ﮔرﻓت و در
اﯾﻧده دﯾﮕران ھم ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻣﺳﻠم ﻓﮭﯾﻣﯽ دﭼﺎر ﺧواھد ﺷد.

ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد)وﮐﯾل(

در ﺷﮭرک ﻧوروزآﺑﺎد وﻟﺳواﻟﯽ ده ﺳﺑز ،درﻏﺻب زﻣﯾن و اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ﻧﻣﺎﯾﻧده دﺳت دارد
ووی ﺳﮫ ﺻدﻓرد ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر ﻣﺳﺋول در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﮐﮫ ھﻣواره ﻣردم را در اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ
دھﻧد .ﻟت وﮐوب ﺣﺎﺟﯽ ﻧوروزﯾﮑﯽ ازﺗﺎﺟران ،ﺗﻧظﯾم ﻧﻣودن ﺗظﺎھرات ﺿد ﺣﮑوﻣت و ﻏﺻب زﻣﯾن درﺷﮭرﮐﺎﺑل
ﻣواردی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ﺑﮫ آن ﻣﺗﮭم ﺷده اﺳت.
ﭘوﻟﯾس ﮐﺎﺑل ﻣﯾﮕوﯾداﺳﻧﺎد ﻣوﺛق در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﮐﮫ ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ،در ﺗرور ،اﺧﺗطﺎف ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﺟراﯾم
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل دﺳت دارد .ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد در اﺧﺗطﺎف ،ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ،دزدی و ﺳرﻗت ﺳﻼح دﺳت
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دارد ،اﺳﻧﺎدش در اداره ﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳت ،ﺑﻧﺎ ً رﯾﯾس ﺟﻣﮭور و وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ اﺟﺎزه ﺑﺎزداﺷت اورا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدھﻧد .ﻣﺟﺎھد
ازﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺣزﺑﯽ ﺧود ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد واﯾن ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻗدام ﺑﮫ ﺗرور ،آدم رﺑﺎﯾﯽ و ﺟراﯾم
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ درﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮐرده اﺳت .ﭘوﻟﯾس ﻣﯾﮕوﯾد -ﻣﺷﺧﺻﺎ ازاﻋﺿﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﺑرﺧﯽ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﺷور ﺧواﺳت ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ﻣﻔﺳد ﻓراھم ﮐﻧﻧد .ﭼﻧدی ﻗﺑل ﭼﮭﺎر اﻧﺟﻧﯾر ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ از
ﺳوی ﺟﻧت ﮔل ﺑرادر ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد در ده ﺳﺑز ﮐﺎﺑل رﺑوده ﺷدﻧد .اﯾن ﭼﮭﺎر اﻧﺟﻧﯾر ﺑرای ﺑررﺳﯽ و ﺳﺎﺧت ﺳرک
ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ده ﺳﺑز در ﺷﻣﺎل ﺷرق ﮐﺎﺑل ﺳﻔر ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣﺎﻣوران ﭘوﻟﯾس و ﻧظﺎﻣﯾﺎن اردوی ﻣﻠﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ اﯾن
ﭼﮭﺎر اﻧﺟﻧﯾر ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﻋﺎزم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد درﮔﯾر ﺷدﻧد .در اﯾن درﮔﯾری ھﻔت
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﭘوﻟﯾس ﮐﺷﺗﮫ و ﺑﯾش از ده ﻓرد ﻣﻠﮑﯽ دﯾﮕر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺑﯾﺗﺷر ﻗﺎﺗﻼن ،آدم رﺑﺎﯾﺎن و
دزدان ﻣﺳﻠﺢ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در ﺧﺎﻧﮫ ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ھﺳﺗﻧد ،در آﻧﺟﺎ ﻣﯾﻠﮫ دارﻧد و ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﻧﺎﯾﯽ ﭘﻠﯾس ﮐﺎﺑل از ﺧﻼف ورزی ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ و ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ وی در دﺳت ﮐم ﯾﺎزده ﻣورد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻏﺻب زﻣﯾن ،ﻗﺗل ،اﺧﺗطﺎف و
ﺳرﻗت ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد دﺳت دارد و ﻋﺎﻣل ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھﻔت ﻧﻔر از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ﭼﮭﺎر ﭘﻠﯾس در
ﻗﺿﯾﮫ اﺧﺗطﺎف اﻧﺟﻧﯾران ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﻧرال ظﺎھر ﻋﻠت اﺻﻠﯽ رخ دادن ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺧت را ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ﻋﺿو ﻣﺟﻠس
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧواﻧده و از ﺣﮑوﻣت و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ وی را ﺑزودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺗﺣوﯾل داده و ﯾﺎ اﺟﺎزه
دﺳﺗﮕﯾری او را ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد :ﻣﺎ از ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻧﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ او ﻟﻐو ﺷود ،او را ﺗﻌﻠﯾق و ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ از آن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾم و ﺑﻼﺧره ﺟرم و ﺟراﯾم در ﮐﺎﺑل ﮐم ﺷود .ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﺟراﯾم ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل رخ
ﻣﯽ دھد ،ﻣﮫ ﻗﺑﻼ ھم ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً % 50ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗوﺳط ھﻣﯾن اﻓرادی ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ
ﻣوﺟود اﺳت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﻧﺎء ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣن از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و از وﮐﻼی ﻣﺣﺗرم ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،وﮐﻼی ﻣﻠت
ﺷرﯾف و ﻋزﯾز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﺋﯾس ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﻣﺎ را اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ او
را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد و ﺑرادرش ﺟﻧت ﮔل ﻋﺎﻣل ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدن ﭘﻠﯾس و اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ده ﺳﺑز
اﺳت و در اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺎ راه اﻧدازی ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻣﺎﻧﻊ آﻏﺎز ﮐﺎر اﻋﻣﺎر ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺟدﯾد ﺷده اﺳت .ﺑﮕﻔﺗﮫ
رﯾﯾس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﭘوﻟﯾس ﮐﺎﺑل ،ﷲ ﮔل ﻣﺟﺎھد ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣدود ﺷﺻت ﻧﻔراﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ
دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻼح ھﺎی ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺟﮭز اﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻧزد وی ﺣدود ﺳﯾزده ﮐﯾﻠوﮔرام آﻣوﻧﯾم ﻧﺎﯾﺗرﯾت را ﻧﯾز
ﺑدﺳت آورده اﻧد ﮐﮫ ازآن در ﺳﺎﺧت ﻣواد اﻧﻔﺟﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺳﻌود درﮐﻧﺎر رﯾﺎﺳت ﮐرﯾﮑت ﺑورد ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺷﺎوراﻣورﻗﺑﺎﯾل و ﺳرﺣدات درﻣﺷﺎور ﺧﺎﻧﮫ ﮐرزی ﻧﯾزﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
او طﯽ دوازده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﮐرزی درﺑدﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﻓﺎﺳد ﭼﺳﭘﯾده وازاﯾن طرﯾق ﺑﮫ آرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه دﺳت
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود
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ورزش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﺎو ﺷﯾرﯾﯽ ﺷده ﺑرای ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران و ﺑرﺧﯽ اطراﻓﯾﺎن ﮐرزی .آﻧﺎن ﺑﻌﺿﯽ
ﭘﯾروزی ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯽ در ﺑﺎزی ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود
ﺛﺑت ﮐرده از اﯾن طرﯾق ﺑرای ﺧود ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐرده ﭘول ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد و آﻧرا ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽ زﻧﻧد .ﮐرزی ﺑرای ﺟﻠب و
ﺟذب ﭼﮭره ھﺎی ﺟﮭﺎدی و ﮐﺷﺎﻧدن ﺷﺎن ﺑﺳوی ﺧود ،ﮐرﺳﯽ رﯾﺎﺳت رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ورزش را ﺑﮫ اﻓرادی ﺳﭘرده
ﮐﮫ ﻧﮫ ازورزش ﺑوﯾﯽ ﻣﯽﺑرﻧد و ﻧﮫ ھم در ﮔذﺷﺗﮫ در اﯾن ﺑﺧش ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری دارﻧد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ورزﺷﮑﺎران از اﯾن
ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺎﺳد ﺗﻧﻔر داﺷﺗﮫ ھﻣﯾﺷﮫ از طرﯾق ﻣطﺑوﻋﺎت ﺻدای اﻋﺗراض ﺷﺎن ﺑﻠﻧد اﺳت اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ داد آﻧﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد.
ظﺎھر اﻏﺑر از ﻧزدﯾﮑﺎن ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم ،ﮐرام اﻟدﯾن ﮐرام از دﯾﮕر ﺟﮭﺎدی ھﺎی ﺳر ﺳﭘرده ﺑﮫ ﻓﮭﯾم و ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود از
اطراﻓﯾﺎن ﮐرزی ﭼﻧﺎن ﺑر ﺑودﺟﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣزاﯾﺎی ورزش ﻟﻣﯾده اﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﯾراﺛﯽ اﺳت ازﻧﯾﺎﮐﺎن ﺑرای آﻧﺎن.
ظﺎھر اﻏﺑر دوﺳﯾﮫای »در ﻗﺿﯾﮫ ﺗزوﯾز وﺳواﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾت وظﯾﻔوی« دررﯾﺎﺳت 'ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﯾم
ﻓﺳﺎد اداری دارد اﻣﺎ ﻣﺛل ھزاران دوﺳﯾﮫ دﯾﮕر ﻓﺳﺎد وﻏﺎرت ﺑﮫ آرﺷﯾف ﺳﭘرده ﺷد .اواﺧﯾرا روی ﺑرﺧﯽ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎ
ﻓﮭﯾم از اﯾن ﭘﺳت ﮐﻧﺎر زده ﺷد و ﺗﻼش و ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎﯾش ﻧﯾز ﺑرای ﻗﺎﭘﯾدن دوﺑﺎره اﯾن ﮐرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧرﺳﯾد.
ﺣﮑوﻣت ﮐرزی ﮐرام اﻟدﯾن ﮐرام واﻟﯽ ﭘﻧﺟﺷﯾر و رﯾﯾس اﺟﺑﺎری ﻓدراﺳﯾون ﻓوﺗﺑﺎل را ﺑﮫ ﺟﺎی اﻏﺑر در اﻟﻣﭘﯾﮏ
ﻧﺻب ﮐرد .ﻣدﯾری ﺑدﺗر از ﻣدﯾر ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺟز ﭼﺎﻧﺗﮫ ﭘر ﮐردن و ﺑﮫ ﺟﯾب زدن ﻣﮭﺎرت دﯾﮕر ﻧدارد.
ورزش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓراوان رﺷد و ﮐﺳب اﻓﺗﺧﺎرات درﺳطﺢ ﺟﮭﺎن را دارد ،اﻣﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻓﺎﺳدان در
راس آن ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد وآﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺻﯾب ﺷده ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﮑﺎر و ﺗﻼش
ﺷﺧﺻﯽ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺎ ﺑدﺳت آﻣده اﺳت.
ﻟت وﮐوب ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﺳرﻣﺷﺎور ﭘﯾﺷﯾن ﮐرﯾﮑت ﺑورد ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود رﺋﯾس اﯾن ﺑورد.
ﯾﺎﺳر ﺟوان ﺣدود  ٢٨ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﻋﻘرب  ١٣٩٢در دوﮐﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐوﭼﮏ ﺧود درﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎرﺗﮫ ﻧو از ﺳوی
ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود ،ﺑرادرش وﭼﻧد ﺗن ازﻣﺣﺎﻓظﺎن ﺷﺧﺻﯽ اوﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار ﮔرﻓت .ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود ﺑﮫ اﯾن
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑرای ﻓوﺗو ﮐﺎﭘﯽ ﺗذﮐره ﺑﮫ اﯾن دوﮐﺎن آﻣده اﺑﺗدا ﯾﺎﺳررا ﺑﺎ ﺧﺎﯾن ﮔﻔﺗن ﺗوھﯾن ﻣﯽﮐﻧد وﺳﭘس ﻟﻣﭘنواراو
را ﻣﯽﮐوﺑد و ﻟﮕد ﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧد .درﻧﮭﺎﯾت ﯾﺎﺳرﺑﺎﺳروﺻورت ﺧونآﻟود ﺗﺣوﯾل ﭘوﻟﯾس ﺣوزه ھﺷﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺎﺑل
ﻣﯽﺷود .او ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎ ﺑدن زﺧﻣﯽ در ﻗﯾد ﭘوﻟﯾس ﺑﺳر ﻣﯽﺑرد .ﯾﺎﺳر ﺧﺑرﻧﮕﺎری اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ
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ﺗﻠوﯾزﯾون »آرﯾﺎﻧﺎ« و »ﺷﻣﺷﺎد« ﮐﺎر ﮐرده و ﺣدود ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﭘﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎور ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ اداره ﮐرﯾﮑت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .آﻧزﻣﺎن ﻋﻣر زاﺧﯾﻠوال وزﯾرﻣﺎﻟﯾﮫ رﯾﺎﺳت اﯾن اداره را ﺑرﻋﮭده داﺷت .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﺷﮭزاده
ﻣﺳﻌود ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﮐرﯾﮑت ﺑورد ،ﯾﺎﺳر ﺑﺎ ﺑﯾﺳت ﻧﻔر دﯾﮕر ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﺎن از اﻗﺎرب و
ﻧزدﯾﮑﺎن رﺋﯾس ﺟدﯾد ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽﮔردﻧد.
ﯾﺎﺳر ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق زﯾﺎدی از ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﻌود ودﯾﮕر ﻣﺳووﻻن ﮐرﯾﮑت و ﺧورد و ﺑرد ھﺎی اﯾن اﻓراد ﺑﺎ ﺧود
داﺷت آﻧرا ﺗﺎرﯾﺦ وار و ﻣﺳﺗﻧد روی ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک ﺧود ﮔذاﺷت و در ﯾﮑﯽ دو وﯾب ﺳﺎﯾت ﺧﺑری ﻧﯾز ﻧﺷر ﮐرد.
در ﺑﺧﺷﯽ از ﻣطﻠب ﯾﺎﺳر آﻣده اﺳت ﮐﮫ :ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐرﯾﮑت ﺑورد ،ﻧﺳﯾم ﷲ داﻧش رﺋﯾس
اﺟراﯾوی ﺳﺎﺑق ﮐرﯾﮑت ﺑورد و ﻧورﻣﺣﻣد ﻣراد رﺋﯾس اﺟراﯾوی ﻓﻌﻠﯽ اﯾن اداره ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻣﺛﻠث ﻓﺳﺎد ﭘول اداره
ﮐرﯾﮑت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ورزﺷﮑﺎران را ﺑرای ﺗﻔرﯾﺢ و ﺧوش ﮔذراﻧﯽ ﺧود و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود در دوﺑﯽ و
ﺑرﺧﯽ ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧده اﻧد ،ﻣﺻﺎرف ﺗﻠﻔون ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺳﻌود ﻣﺎھوار ﺷﺻت ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت،
ﭘوﻟﮭﺎی ﮐﻣﮏ ﺷده ﺷرﮐت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ اﺗﺻﺎﻻت و ﭼﻧدﯾن ﺗﺎﺟر واداره ﮐﻣﮏ دھﻧد ﺑﮫ ﺟﯾب اﯾن اﻓراد رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮐرﯾﮑت ﺑورد ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑودﺟﮫ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ازﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت ﻣﯽآورد ،ھﻔﺗﺻد ھزار داﻟر از
ﺷرﮐت ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ اﺗﺻﺎﻻت وھﻔﺗﺻد ھزارداﻟر دﯾﮕرازﺷورای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐرﯾﮑت ﻣﯽﮔﯾرد اﻣﺎ ﻣﻘدار ﻧﺎﭼﯾز اﯾن ﭘول در
زﻣﯾﻧﮫ ﮐرﯾﮑت ﻣﺻرف ﻣﯽﺷود وﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺟﯾب ﺷﺧﺻﯽ اﯾن اﻓراد وارﯾز ﻣﯽﺷود .ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐرﯾﮑت ﺑورد ﺣﺗﯽ ﺗﺎ
ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻣﻌﺎش ﻣﺎھوار ﺧود را ﺑدﺳت ﻧﻣﯽآورﻧد .ﯾﺎﺳرھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐرﯾﮑت ﺑورد زﯾرﻧﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ
اﮐﺎدﻣﯽ ﮐرﯾﮑت درﺳﺎل  ٢٠١١دوﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ھزارداﻟراﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ازاﺗﺻﺎﻻت ﺑدﺳت آورد اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ازﺳﺎﺧت
وﺳﺎزاﯾن اﮐﺎدﻣﯽ ھﯾﭻ ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .ازﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ اﯾن ﺳوﻣﺳووﻻن ﮐرﯾﮑت ﺑورد زﯾر ﻧﺎم ﻣﺎﻟﯾﮫ ازﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎرﻣﻧدان
ﭘول اﺧذ ﻣﯽﮐﻧﻧد اﻣﺎ اﯾن ﭘول ﺗﺣوﯾل ﺧزاﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﺷده اﺳت .ﯾﺎﺳرھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻧﺎد وﻣدارک ﻓﺳﺎد
وﭼﭘﺎول درﮐرﯾﮑت ﺑورد را ﺑﺎ ﺧود دارد و آﻧرا ﺗﺣوﯾل ﻣراﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد ودرآﯾﻧده ﻧﯾز ﭘرده ازﺣﻘﺎﯾق اﯾن
اداره ﺑرﺧواھد داﺷت.
ﯾﺎﺳر ﭘس از اﯾن ﻟت و ﮐوب ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر از ﺳوی ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود ﺗﮭدﯾد ﺷده و ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دھﻧش را ﺑﺑﻧدد
ورﻧﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺑدﺗر از ﺣﺎل روﺑرو ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ در اداره ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐرزی ﻣﻌﻣول اﺳت ،ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﻧﮭﺎد
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻗﺿﯾﮫ ﻟت و ﮐوب و ﺗوھﯾن اﯾن ﺧﺑرﻧﮕﺎر را ﺑررﺳﯽ ﻧﮑرده و از ﺷﮭزاده ﻣﺳﻌود ھم ﺑرای ﺑدﻣﻌﺎﺷﯽ و ﺧود
ﮐﺎﻣﮕﯽ اش ﭘرس و ﭘﺎل ﻧﺷده اﺳت.
اداﻣﮫ دارد . . .
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