ﺳﯿﺎف ﺟﻬﺎد ﮔﺮ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻞ اﻓﺸﺎر و ﺗﺎراﺟﮕﺮ زﻣﯿﻦ؟؟؟
ﺑﺧش ﭘﻧﺟم
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش از اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
ﻣردم ﻣﺎ از ﮐﻣﺑودھﺎ و ﮐﺳرھﺎ ﮔﻠﮫ ﻧدارﻧد ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﻣﯽ آزارد و ﺻداﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد،
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻧﺎروا و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯾت اﻟﻣﺎل و ﭼور و ﭼﭘﺎول اﻣوال و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣردﻣﯽ اﺳت.

واﻋظﺎن اﻣروز ﮔر ﺟﻠوه ﺑﮫ ﻣﻧﺑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ھم ﻋﯾﺎن و ھم ﺑﮫ ﺧﻠوت ﮐﺎر دﯾﮕر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
دﯾﮕر آن ﺷرم و ﺣﯾﺎ رﻓﺗﮫ ،اﮐﻧون آﺷﮑﺎر
ھرﭼﮫ را ﻓرﻣﺎن دھد آن ﻧﻔس ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
زھد آﻣوزﻧد ﺑر ﻣردم ز آﯾﺎت و ﺣدﯾث
ﺧوﯾش را اﻣﺎ ز ﺳﯾم و زر ﺗواﻧﮕر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﺷﺎن اﯾﻣﺎن ﻣردم ﺳﺳت ﺷد
ﺑس ﮐﮫ اﯾن ﺗزوﯾر در دﯾن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
در ﺟدال ﻗدرت و ﻏﺎﻓل ز رﻧﺞ ﻣردﻣﯽ
ﮐﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑﯾﻧواﯾﯽ ﻋﻣر ﺧود ﺳر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎف در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺷور را ﺗرک ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ی ﺧود او -ﯾﮏ ﻋﺻﺎ ﭼوب ﺑﯾﺷﺗر ﻧداﺷت ،اﻣﺎ ﭘرﺳش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎف اﯾن ھﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﮭﺎی
ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت؟ .ﺷﮑﺎﯾت ھﺎی زﯾﺎدی از ﻏﺻب اﻣوال و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣردم وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺗﺎ اﮐﻧون
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ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎر ﻧﺎﻣﺑرده ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠٠٧ﻣﯾﻼدی ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﯾﺎف در ﭘﻐﻣﺎن ﯾورش ﺑردﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت آن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺎﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وی ﺑﺎ
ﺗرورﯾزم ﺑوده اﺳت .ﭘس از آن ﺳﯾﺎف ﻣﺟﺎل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣردم در ﭘﻐﻣﺎن ﺑﺎرھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎﯾﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن زﻧداﻧﯽ ﺷدن واﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺷﺎن در زﻧدان
ﺷﺧﺻﯽ ﺳﯾﺎف ﺑﮫ دﻓﺗر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻗﺑﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾت و ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧﺎم ﻧﮭﺎد ﻣظﺎھره ﮐردﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ ھر
ﻋرﯾﺿﮫ و ﻣظﺎھره ،ﺗﮭدﯾد ھﺎ از ﺟﺎﻧب ﺳﯾﺎف و اﻓرادش ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺷد.
ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ﻣﺳوول ﺗﻧظﯾم دﻋوت اﺳﻼﻣﯽ )ﺣزب اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑق( و وﮐﯾل در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .وی ﺑﺎرھﺎ ﺑﺧﺎطر ﻧﻘﺷش در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺗﮭم ﺷده اﺳت .وی طرﻓدار ﺣرﮐت ﺳﻠﻔﯽ ﮔری وھﺎﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺑرداﺷتھﺎی
اﻓراطﯽ از اﺳﻼم دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ او را ﻧﻣﺎد ﺗﻧدروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻣردﻧد .ﺳﯾﺎف در
ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٧١-١٣٧۴ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﻘش را داﺷﺗﮫ اﺳت طوری ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳﺗور وی ﻏرب ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﯾﮏ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده و ھزاران ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور رﺳول ﺳﯾﺎف ﻗﺗلﻋﺎم ﺷده
اﺳت.
ﺳﯾﺎف ﺑﮫ ﺷدت ﭘﺎﯾﺑﻧد طرز ﺗﻔﮑر ﺳﻠﻔﯽ اﺳت .او ﺑرای اﺛﺑﺎت وﻓﺎداری ﺧود ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺳﻠﻔﯾﺎن ﺳﻌودی ،ﺣﺗﺎ
ﻧﺎﻣش را از ﻋﺑداﻟرﺳول ﺳﯾﺎف ﺑﮫ ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ،ﺗﻐﯾﯾر داد و ھﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎری ﯾﮑﯽ از
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی در ﺟﻠﺳﮫ ای در ﭘﯾﺷﺎور ،ﺑﮫ او طﻌﻧﮫ ﺑزﻧد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑودﯾم ﺗو را
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﯾم و ﺣﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾم! .اﻣروز رﺳول ﺳﯾﺎف ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻠﮫ رھﺑران
ﺟﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﭘول اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎف در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧﻠق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺷوررا ﺗرک ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫای ﺧود او -ﯾﮏ ﻋﺻﺎ ﭼوب ﺑﯾﺷﺗر ﻧداﺷت ،اﻣﺎ ﭘرﺳش اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺳﯾﺎف اﯾن ھﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﮭﺎی ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت؟
ﺳﯾﺎف از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﯽ اش را در ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده ﺑود از ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎص اﯾن
ﮐﺷورھﺎ و ﺑﮫ وﯾژه ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺑرﺧوردار ﺑود .وی درﺳﺎل  ،١٣٧١ھﻣراه ﺑﺎ دﯾﮕر ﺗﻧظﯾم ھﺎی
ﺟﮭﺎدی وارد ﮐﺷور ﺷد و ﺑﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯽ ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .در ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٧١ﺗﺎ ١٣٧۴
در درﮔﯾری ھﺎی ﻣﯾﺎن ﮔروھﯽ ﮐﺎﺑل ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ داﺷت و ﻧﺑردھﺎی ﺣزب ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن او ﺑﺎ ﺣزب وﺣدت
در ﻏرب ﮐﺎﺑل ﺷﮭرت ﻓراوان دارد .اﯾن دو ﺣزب در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﺑﺎ ھم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﮐﺷﺗﮫ و ﻣﺟروح ﺷدن ﺻدھﺎ ﺗن از اﻓراد ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺷد و ﻏرب ﮐﺎﺑل ھم ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺳﯾﺎف ﺑﺎرھﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺿورش در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ
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ﻣﺗﮭم ﺷده اﺳت .ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎف و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران دﯾﮕر در اﻓﺷﺎر ﺳﯾﻠو ﺟﻧﺎﯾت و
وﺣﺷت ﻧﺎﺑﺧﺷﯾدﻧﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد .رﺳول ﺳﯾﺎف ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺻﺎﺑﺎن اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ھوﻟﻧﺎک ،در ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز
ﺑﮫ اﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﻋﺳﺎﮐرش ﮔﻔﺗﮫ ﺑود :ﺳر ﺑرﯾده ﺳﺧن ﻧدارد ،ھزاره ی ﺧوب ھزاره ی ﻣرده اﺳت.
ﺳﯿﺎف در ﺟﻨﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٧١-١٣٧۴ﺑﺎ ﺷرﮐﺎﯾﯽ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎرش  -ﻏﺮب ﮐﺎﺑﻞ را
ﺑﮫ ﯾﮏ وﯾﺮاﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻣوده و ھﺰاران ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر آﻧﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﻌﻠﮫ ور
ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﻨﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ در اﻓﻐﺎﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٧١-١٣٧۴از ﺳﻮی دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ﻣﺣﮑﻣﮫ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دوره ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻧﮭم در ﺷﮭر ﭘرﻧﻔوس ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻣدی،
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮐﺎران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﮑﯽ ھم ،ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣردم اﻓﺷﺎر ﺑود ﮐﮫ در آن
ﯾﮏ ﺷﮭر اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟرم ھزاره ﺑودن ﻧﺎﺑود ﮔﺷﺗﻧد .اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺗوﺳط ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ،اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﻣﻼ ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﮭﯾم ،ﺷﯾﺦ ﻣﺣﺳﻧﯽ ،ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ،ﯾوﻧس
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ و  . . .ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت را اﯾن اﻓراد در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎن ﺛﺑت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ زﻧﺎن در ﺑراﺑر ﻣردان ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺷﺗن ﻣردان ﺧﺎﻧواده در ﺑراﺑر
زﻧﺎن ،ﺑﮫ ﺑرده ﮔﯽ ﮔرﻓﺗن دﺧﺗران و زﻧﺎن ،ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم در اﻣﺎﮐن ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ در ﺗﮑﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﻓﺷﺎر،
ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﺑﮫ اﺟﺳﺎد ﻣردﮔﺎن ،ﻗﺗل و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺟرم ھزاره ﺑودن ،ﺑود.
ﺟﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ﻋﻣل ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﻣرﺗﺑط اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾت ﺟﻧﺎﯾت .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾت
ﺑرای ﭼﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﭼﮫ ھدﻓﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺗش داﺷﺗﮫ اﺳت .ھم در آﻣوزش دﯾﻧﯽ اﺳﻼم و
ھم در ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻧﻔس ﯾﮏ آدم ،ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت و ﻋﺎﻟم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺷﺧص را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ ﺑﺷرﯾت را ﮐﺷﺗﮫ اﻧد .ﺟﻧﺎﯾت اﻓﺷﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺑﺷری در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت اﺳت.
زﯾرا اﯾن ﺟﻧﺎﯾت از طرف اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ،ﺷﯾﺦ آﺻف
ﻣﺣﺳﻧﯽ و دﯾﮕران ﺑﮫ ھدف ﻣﺣو ﻧﺎﺑودی ﮐﮫ ﮔروه اﺗﻧﯾﮑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﺗراژﯾدی ﯾﮏ ﺷﮭر
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺟرم ھزاره ﺑودن ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷده اﻧد و ﻧﯾت ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ،از اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﺑوده اﺳت.
ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺳﻧﮓ دل ﭘس از ﺗﺳﻠط ﺑر اﻓﺷﺎر ﺑرای ﻗﺗل و ﻏﺎرت و ﺟﻧﺎﯾت وارد ﮐوﭼﮫ ھﺎی اﻓﺷﺎر ﺷده و ﭘس
از ھﺟوم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎزل ﻣردم دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗن اﻓراد ﺟوان زدﻧد و آﻧﮭﺎ را در ﻣﻧﺎزل ﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت
رﺳﺎﻧدﻧد و ﺣﺗﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣردان را در ﮐوﭼﮫ ھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺷﮭﯾد ﮐردﻧد .اﯾﻧﺎن ﺗﺎﭼﻧد
روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ،ﻗﺗل و ﻏﺎرت و ﺗﺟﺎوز و ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺎزل اداﻣﮫ دادﻧد .و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ داﺧل ﻣﻧﺎزل ﺷده و
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از ھﯾﭻ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ درﯾﻎ ﻧﮑردﻧد .ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﻓﺷﺎر ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓت ﻣﺻداق ﺑﺎرز ﺟﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣﻘوﻗﯽ ﺑر
اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت.
اﻗﺗﺿﺎی ﻋداﻟت و ﻧظم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد .اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﭼﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﯾﺎس ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎزات ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺻب ﺑﺎﻻی دوﻟﺗﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾن اﻣراﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺧدوش ﺷدن اﺻل ﻣﺟﺎزات ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻧﯾﺳت .ﻣﺣﺎﮐم داﺧﻠﯽ اﻣروز ﻧﮫ ﺗوان و ﻧﮫ
اراده ﻻزم ﺑرای ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران را دارد زﯾرا ﺧود از ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.
ﻣﺷﮑل دﯾﮕری ﻓﻌﻠﯽ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻣردﻣﯽ از ﺳوی زورﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل و ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت
ﮐﺷور ،از ﺑﺎرز ﺗرﯾن ﻣظﺎھر ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد دوﻟت ﻧﯾز ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺿل ﻋظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧدارد .ﻣردم ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﺻﺑﺎن ﺑﺎ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ،ﭘﯾوﻧد دارﻧد و اﯾن اﻣر ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون و ﺳﻠطﮫ دوﻟت ﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺷود .ﺗﺎ اﮐﻧون ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺟرﯾب زﻣﯾن در ﺳراﺳر ﮐﺷور ،ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر زورﻣﻧدان
اﺳت و اﮐﺛر اﯾن ﭼﭘﺎوﻟﮕران و زورﮔﯾران از ﻧزدﯾﮑﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮭﺎدی ﺟﻣﻌﯾت،
ﺷورای ﻧظﺎر و اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎف اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ زور ﺳﻼح و ﮐﺷﺗن و ﺑردن و ﺑﺳﺗن ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾﻧد.
ﺳﯾﺎف در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺻﻠﺣت ﮔرا و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﮐرزی در ﭘﮭﻠوی دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﺟوﯾﯽ ھﺎ در ﭼور و
ﭼﭘﺎول زﻣﯾن ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮑرده اﺳت .رﺳول ﺳﯾﺎف و ﺗﻔﻧﮕداران ظﺎﻟﻣش ﺑﯾﺷﺗرﯾن
زﻣﯾن ھﺎ را در ﮐﺎﺑل و اطراف آن ﻏﺻب ﻧﻣوده اﻧد .ﺳﯾﺎف و ﺟﻧﮕﺳﺎﻻراﻧش ﭼون ﻣﻣﺗﺎز ،ﺣﺎﺟﻰ ﺷﯾرﻋﻠم،
آﻣرﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر ،اﮐﯾﯽ ،ﻗوﻣﺎﻧدان داﮐﺗرﻋﺑدﷲ  . . .ھر ﮐدام ھزاران ﺟرﯾب زﻣﯾن ﻏﺻب ﺷده در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧد .از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم »ﺷش ﮔذر« وﻟﺳواﻟﯽ ﭘﻐﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎف ﺑﻠﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑﺎﻧد ﺳﯾﺎف ﺣدود ده ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن را ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ زور ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣوده اﺳت.
ﺗظﺎھرات ﻣردم ﭘﻐﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎف ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧوﻧرﯾزی و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره ﻣﻧﺟر ﮔردﯾده
اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن زﻣﯾن ھﺎی دﻋوای در ﺳﺎﺣﮫ ﭼﺎﻧﻐر در ﮐﻧﺎر ﺷﺎھراه ﮐﺎﺑل ـ ﮐﻧدھﺎر ﻣوﻗﻌﯾت دارﻧد.
ﺳﯾﺎف و ﺣوارﯾوﻧش ھزاران ﺟرﯾب زﻣﯾن دﺷت ﭼﻣﺗﻠﮫ را ﺑﮫ زور ﺗﺻﺎﺣب ﺷده ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﻧﮕﻔت ﺑﺎﻻی
ﻣردم ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧﯾدﻧد .ﻗﺿﯾﮫ دﯾﮕر زﻣﯾن دزدی در وﻟﺳواﻟﯽ ﮐﻠﮑﺎن ﮐﺎﺑل ھم اﮐﻧون ﺟﻧﺟﺎل ھﺎی ﺷدﯾدی
را داﻣن زده اﺳت ﺳﯾﺎف و ھﻣرھﺎﻧش دﺳت دارد .داوود ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﻋﺿو ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﮫ از ﺳﻔره ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﯾﺎف
اﺳت در ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻣﺗﺎز )ﺑرادرزاده ﺳﯾﺎف( ﺣدود ﯾﮑﮭزار ﺟرﯾب زﻣﯾن ﺳﺎﺣﮫ آﻗﺎﺳرای و
ﺷﯾﺧوی اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ را ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣوده اﻧد و ﺑﮫ زور ﺗﻔﻧﮓ اﯾن زﻣﯾن را در ﭼﻧﮓ ﺷﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﻧد .ﺣﺗﯽ
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اﯾن دزدان ﺑﯾن ﺧود در اﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ درﮔﯾر ﺷده اﻧد .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن زورﮔﯾران ﺗﻔﻧﮕدار ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣردم
راﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﺎم دوﻟﺗﯽ ﻗﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧﺻوﺻﯽ ﻟﻣر ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای داﺷت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳران ﺟﮭﺎد  -ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف
ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﭘﺎرﻟﻣﺎن .او در اﺑﺗدا ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺷﺎن
رﺳﯾد ،دﺳت و ﭘﺎﭼﮫ و وارﺧطﺎ و ﺑﮫ ﺧواﻧدن آﯾﺎت ﻣﺗوﺳل ﺷد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن رﯾﺎﮐﺎران دﯾن ھﻣﮫ ﭼﯾز را
از زﯾر ﻋﯾﻧﮏ ﻓرﯾﺑﮑﺎری دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﻟﺣﺎظ اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ ﻓﮭم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﮭم دﯾن
ﺿرورت دارد اﻣر ﺧدا اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھم درﮔﯾر ﺷدﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺻﻠﺢ ﮐﻧﯾد ،ﺧداوﻧد از ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺧواھد .اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻗرن ﭼرا در آن ﺳﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻗدرت ﻟﻣﯾده و طﯾﺎره ﺑﺳت دﺷﻣن دﯾروزی
ﺷﺎن )روﺳﮭﺎ( ﭘول ﻣﯾﻔرﺳﺗﺎد و اﯾﻧﺎن ﺧون ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد ،ﺑﯾن ﺧود ﺻﻠﺢ ﻧﮑردﻧد؟
آﯾﺎ در آن وﻗت ﺧداواﻧد از اﯾﺷﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﻧﻣود؟ وﻗﺗﯽ ﻣردم در آﺗش ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳوﺧﺗﻧد،
اﻣر ﺧداوﻧد ﮐﺟﺎ ﺑود؟ ﺟﻧﮓ را دﯾﮕران داﻣن زدﻧد و ھﻧوز ھم ﺧواھﺎن ﺟورآﻣد ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﺎ آﻧﻘدر ﮔﻧس و ﮔول ﻧﺑودﯾم ﮐﮫ دﯾﮕران از ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد!
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ رارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺳر اﯾن ﻣﻠت دل ﺷﺎن ﯾﺦ ﻧﮑرده اﺳت ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﯾن ﻣﻠت ﺑﮫ
ﺧﺎک و ﺧون ﺑﻐﻠﺗد .ﻣردم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑدﺳت ﮔرگ ﺻﻔﺗﺎن ﺗﺷﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﻏﻠﺗﯾد ،اﯾن ﮐدام اﻓراد اﻧد
)ﺟز وﯾراﻧﮕران ﺳﮫ دھﮥ اﺧﯾر( ﮐﮫ دل ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻠت ﯾﺦ ﻧﮑرده اﺳت؟.
ﺳﯾﺎف ﮔﻔت :ﻣن ﭘﯾش ﻣﻠت ﯾﮏ ﻣﺟﺎھد ھﺳﺗم و ﮔروھﯽ را رھﺑری ﮐردم .ﺗو در ﻧزد ﻣﻠت ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر و
ﻗﺎﺗل ھزاران اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ھﺳﺗﯽ ،ﺗو ﯾﮏ ﺟﺎﺳوس ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﮔوش آی اس آی ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و. . .
ھﺳﺗﯽ .ﺳﯾﺎف! ﺗو ھﻣﺎن ﮔروھﯽ را رھﺑری ﮐردی ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠت را ﺑﮫ روز ﺳﯾﺎه ﻧﺷﺎﻧد ،ھﻣﺎن ﮔروھﯽ ﮐﮫ
دﺧﺗران اﻓﻐﺎن را ﭘﯾش ﭘﺎی ﻋرب ھﺎ اﻧداﺧت ،ھﻣﺎن ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺧون ﻣردم ﻣظﻠوم ھزاره را ﻣﺑﺎح ﻣﯽ
داﻧﺳت و ھر ھزاره را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣزب وﺣدت ،ﺳرﻣﯽ ﺑرﯾد ،ﺗو ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ھم زﻣﯾن ھﺎی ﻣردم ﭘﻐﻣﺎن
را ﻗﺑﺿﮫ ﻧﻣوده اﯾد .وی ﮔﻔت ،وﻗﺗﯽ از زﻧدان ﺑرآﻣدم ،ﯾﮏ ﻋﺻﺎ ﭼوب در دﺳﺗم ﻧﺑود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
اﻋﺗراف ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻠﯾون ھﺎ داﻟر ،آرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه ،ﻧوﮐر و ﭼﺎﮐر و ﻣوﺗر و زﻣﯾن را از ﮐﺟﺎ ﮐردﯾد؟
وﻗﺗﯽ از ﺳﯾﺎف ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ ﭼرا در آن وﻗت ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﻧﮓ ﻧﺷدﯾد ،در ﺟواب ﮔﻔت :ﺗﻧﮭﺎ ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ھر
ﭼﯾزی را ﺑﺧواھد ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧد .ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﺳﯾﺎف ،ﭘس اﯾن ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎ را در ﮐﺎﺑل ﺷﻌﻠﮫ ور ﻧﻣود،
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣردم را وﯾران ﮐرد ،زﻧﺎن را ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت و ﮐودﮐﺎن را آواره ﻧﻣود ،ﺑر ﻓرق ﻣردم ﻣﯾﺦ ﻣﯽ
ﮐوﺑﯾد ،آﻧﺎن را زﻧده زﻧده در ﮐﺎﻧﺗﯾﻧرھﺎ ﮐﺑﺎب ﻧﻣود ،ﺑر ﻋﻔت زﻧﺎن ﺗﺟﺎوز ﻧﻣود ،در دھﮫ ھﻔﺗﺎد ) ﺗﻧظﯾم ھﺎی
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اﺗﺣﺎد ،ﻣﺣﺎذ ،ﺟﻣﻌﯾت ،ﺷورای ﻧظﺎر ،ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻟص ،ﺣرﮐت ھﺎی ﻣوﻟوی ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯽ
ﻣﺣﻣدی و ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ و . . .ﺟﻔﺎی ﺑزرﮔﯽ را ﺑر ﻣﻠت روا داﺷﺗﻧد(.
رﺳول ﺳﯾﺎف ،در اداﻣﮫ ی ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺧود ،ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ،در ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﮐرزی ﻗرار داﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ و ﻣﺷوره ی اﻓراد ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺧود ،دﺳت ﺑﮫ ﻏﺻب ﮔﺳﺗرده ی زﻣﯾن زده اﺳت.
ﺑﺎ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎ ،ﮔروه اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾﺎف ،ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺎرﮐﯾت و ﺑﺎزار ،ﺗﻌﻣﯾرھﺎی ﻣﺟﻠل ﺑﺎ ﻗﺻر و ﺑﺎغ و. . .
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﻏﺻب اﯾن زﻣﯾن ھﺎ از دو اﺳﺗﻘﺎﻣت در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و اطراف آن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺳﺗﻘﺎﻣت
اول از ﮐوﺗل ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ آﻏﺎز و ﺑﮫ ﭼﻣﺗﻠﮫ ،ﭘﻐﻣﺎن اﻟﯽ ارﻏﻧدی ﻣﯽ رﺳد .اﺳﺗﻘﺎﻣت دوم ﻧﯾز وزﯾر اﮐﺑرﺧﺎن،
ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﺎزار ﮐﻣﭘﻧﯽ ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﯾدر ﺧﺎن اﻟﯽ ارﻏﻧدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻧﯾز،
ﺳﯾﺎف و ﮔروه اﻗﺗﺻﺎدی وی ﺗﻌﻣﯾرات و زﻣﯾن ھﺎﯾﯽ راﻏﺻب و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘول ﺑدﺳت آورده از اﯾن ﺗﺟﺎرت
ﺧرﯾداری ﮐرده اﺳت .ﺳﯾﺎف از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ رﯾﯾس دوﻟت ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی زﯾﺎدی از ﻏﺼﺐ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎر
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠٠٧ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﯿﺎف در
ﭘﻐﻤﺎن ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ وارﺗﺒﺎطﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وی ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ،ﮐﺮزی ﺑﺎرھﺎ از ﺳﯿﺎف ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻗﻮل داده ﮐﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺎف ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺮدم در ﭘﻐﻤﺎن ﺑﺎرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻏﺼﺐ زﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن
درزﻧﺪان ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺎف ﺑﮫ دﻓﺘﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻈﺎھﺮه ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ھﺮ ﻋﺮﯾﻀﮫ و
ﻣﻈﺎھﺮه ،ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎف و اﻓﺮادش ﻋﻠﯿﮫ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪq .ﺎرﻧﻮاﻟﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﺸﻮر ھﯿﭽﮕﺎه دوﺳﯿﮫ
ھﺎی ﻏﺼﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎف را روی دﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ھﻤﯿﺸﮫ از وی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎف ،ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد
آن درد ﻛدام اﺳت ﻛﮫ درﻣﺎن ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت؟
آن ﻟطﻣﮫ ﻛدام اﺳت ﻛﮫ ﺟﺑران ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت؟
ﺑد ﺧواه وطن ﺑﮭر ﺗو ﺧﯾر ﺧواه ﻧﮕردد
اﯾن ﮔرگ ھﻣﺎن اﺳت ﻛﮫ ﭼوﭘﺎن ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
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ﺧﺷﻧوﻧت ،ﺧﯾﺎﻧت ،ﭼﭘﺎوﻟﮕری و زورﮔوﯾﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺻﺣﺑت از ﺣﻘوق اﻧﺳﺎن اﺑﻠﮭﯽ اﺳت.
دﯾرﮔﺎھﯽ اﺳت در ﭼراﮔﺎه دﻧﯾﺎ
ﮔرﮔﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺷﻧوﻧت ﺑر ﮔﻠﮫ ﻣﯾﺷﮭﺎ ﻣﯾزﻧﻧد ،ﻣﯾدرﻧد و ﺧون ﺑرﭘﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
دﯾرﮔﺎھﯽ اﺳت روﺑﺎه ھﺎ ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ و رﯾﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آزار ﺧرﮔوش ھﺎﯾﻧد.
و ﮐرﮐﺳﮭﺎ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﻻﺷﮫ ھﺎ را از ﮐﺎﺳﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾﮑﻧﻧد.
و اﻧﺳﺎن آﺷﻔﺗﮫ و ﻣﺑﮭوت ﻣﯽ ﭘرﺳد:
آﯾﺎ ﻣﯾﺷود ﺑﺎز ھم از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت؟.
اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد ﻋﺿو ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾت و از وﻓﺎدار ﺗرﯾن اﺷﺧﺎص ﺑﮫ ﺷورای ﻧظﺎر اﺳت و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔرﻣﺎﮔرم
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓﺗن ،طب را ﺗﻣﺎم ﻧﺎﮐرده راھﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔردﯾد و ﻣﺛل دﯾﮕر ﺳران ﺟﮭﺎدی ﭘﯾﺷوﻧد داﮐﺗر را ھم ﺑﮫ
ﻧﺎﻣش ﻋﻼوه ﮐرد .او ﺑﻌد از ﺳﻘوط رژﯾم ﻧﺟﯾب ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻧدرواﻧﯽ دﺳﺗﮫ ﻣﺳﻌود در ﻣرﺑوطﺎت ورﺳﺞ
ﻓرﺧﺎر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ اوج درﮔﯾری ھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﯽ در ﺗﺧﺎر و ﮐﻧدز ﻣﻧﺣﯾث واﻟﯽ وﻻﯾت
ﺗﺧﺎر ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷد .ﻣﺷﺎھد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ورﺳﺞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻋﻣده ﺷورای ﻧظﺎر و ﺟﻣﻌﯾت در
ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﻣد ،ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺳوول ﺟﺑﮭﺎت ﻓرﺧﺎر و ورﺳﺞ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده ﺑود .او ﺷﺧص ﭘول ﭘرﺳت،
ﺣﺳود ،ﮐﯾﻧﮫ دل و در ﻋﯾن ﺣﺎل زﯾرک اﺳت .وﻗﺗﯽ ﭘﺎی ﻣﻧﻔﻌت ﭘوﻟﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد از ﻋزﯾزﺗرﯾن دوﺳﺗﺎﻧش
ھم ﻣﯽﮔذرد .ﺑﻌد از ﻣرگ ﺟﻧرال داوود ﺑدﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﯾن ﺗﯾم ﮐرزی و ﻋﺑدﷲ ،ھرج و ﻣرج و ﺑﺣران
اﻣﻧﯾﺗﯽ در وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ورﺳﺞ و ﻓرﺧﺎر ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .ﻗوﻣﺎﻧدان ﻋﺑداﻻول ﺑﮫ طرﻓداری داوود و دﯾﮑﺗﮫ ﻋﺑدﷲ
ﺑﮫ ﮐوه ﺑرآﻣده ﺑود و ﻗوﻣﺎﻧدان ﻗﮭﺎر ﺧرﻣﺎوی ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ و دﯾﮑﺗﮫ ﻓﮭﯾم و ﻣﺷﺎھد ﻋﻠﯾﮫ او ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد ﮐﮫ
ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و درﺑدری ﻋﻣﯾﻘﯽ را ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻓرﺧﺎر و ورﺳﺞ اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و ﺑﯾﮕﻧﺎھﺎن زﯾﺎدی در ﺟﻧﮓ
ﺑﯾن ﺷﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﻣﺷﺎھد از ﺗﺧﺎر ،ﺿرار اﺣﻣد ﻣﻘﺑل از ﭘروان ،زﻟﻣﯽ ﻣﺟددی از ﺑدﺧﺷﺎن ،ھر ﮐدام ﺳرﺗﯾم ھﺎ و ﺳرﺣﻠﻘﮫ ھﺎی
ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾت اﻧد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﻣﮭره ھﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﮐرزی ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و از آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
داﻧﮫ ھﺎی ارزﺷﻣﻧد و ارزان در ﮐﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﻋﻠﯾﮫ ﺗﯾم ﻋﺑدﷲ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻣرض ﻣزﻣن دﯾﮕری ﮐﮫ او را ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽآزارد ،رﺷﮏ ﺑردن از ﻣوﻗف و ﻗدرت دﯾﮕران اﺳت .اﯾن ﮔوﺷﮫ
ﺷﺧﺻﯾﺗش ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﺑر رﻗﺑﺎی ﺧود رﺣم ﻧﮑرده ﺑﺎ ھزار ﻧﯾرﻧﮓ آﻧﺎن را ﻧﺎﺑود ﻧﻣﺎﯾد .او ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣوﻗف ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽای ﮐﮫ در ﺟﺑﮭﺎت ﻓرﺧﺎر و ورﺳﺞ داﺷت ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن ﺣﮑم ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋدام ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻧش
از ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ و ﯾﮏ 0ﺎرﻧوال ھم ﺑﺎﻧدش و ﺑﻌد ﺑﺎ ﭘرداﺧﺗن ﭘول ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آدﻣﮑﺷﺎن ﺣرﻓﮫ ﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﺧدوم
ﻋﺑدﷲ ﮐﮫ ﭘوﺳﺗﮫ ی در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐزﺳﺗﺎن ،ﺗﻧﮕﯽ ﻓرﺧﺎر داﺷت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﻣرور ﻓرﺧﺎری ھﺎ و
ورﺳﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن ﺑود ،وی را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
داﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﻌﻠم ﺟﻣﯾل ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﺳﻧﮕدﻟﯽ ﻣرﯾض وار ﻣﺷﺎھد را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد ،ﻣﻌﻠم ﺟﻣﯾل
ﺑﮫ اﻣر ﻣﺷﺎھد ﺗوﺳط ﻣﺧدوم ﻋﺑدﷲ ﮔرﻓﺗﺎر و ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎھش ﺑرده ﻣﯽﺷود .ﺷﺧص ﻣﺷﺎھد ھر روز ﻗﺳﻣﺗﯽ
از ﺑدن ﻣﻌﻠم ﺟﻣﯾل را ﭘﺎره ﻧﻣوده ﻧﻣﮏ ﻣﯽ ﭘﺎﺷد .ﻗرار ﮔﻔﺗﮫ ﺷﺎھدان اﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه دوام ﻣﯾﮑﻧد و ﺗﻣﺎم
ﺑدن او ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷده ،ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزد.
ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺧدوم ﻋﺑدﷲ ﺗوﺳط داوود داود ،ﺷﺎﻧس ﻧﯾﮏ دﯾﮕری ﺑرای ﻣﺷﺎھد دﺳت داد .ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی اﯾن
آدﻣﮑش ،اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳطﮫ او اﺟرا ﮐرده ﺑود ﻧﺎﺑود ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن داوود ﮐﮫ او
ﺑﻌﻧوان رﻗﯾب و آﺧرﯾن ﻣوی دﻣﺎغ ﻣﺷﺎھد در ﻣرﺑوطﺎت ﺣداﻗل ﺗﺧﺎر و ﮐﻧدز ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﻟﻘوه در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ھﺎﯾش از ﺳر راه ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﻌد از آن ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎزﺗری
ﻣﺻروف ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی در ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
در زﻣﺎن اداره ﺗﻧظﯾﯽ ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺷﺎھد ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﻣﺎﻣورﯾن را دزدﯾد .ﻣﺎﻣورﯾن
و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺷﮑﺎﯾت را ﺑﮫ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘر اداره اش ﻣﻘﺎﺑل رﯾﺎﺳت اطﻼﻋت و ﻓرھﻧﮓ وﻻﯾت ﺗﺧﺎر ﺑود ،ﭘﯾش
ﮐردﻧد .دﻓﺗر رﺑﺎﻧﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺟواب ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷﺎھد ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺷﻣﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ اﻣﺎ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت،
او در اﯾران ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﻔﺎرت را ﺑدوش دارد ھر وﻗت آﻣد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل
ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧده اﺳت.
اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد در اواﯾل ﺣﮑوﻣت ﮐرزی ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾران ﺑود .اﯾران در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏ ھﺎﯾش ٢٠
ﺑورﺳﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داد .ﻣﺷﺎھد ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و اﻗﺎرب
ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑش اﺧﺗﺻﺎص داد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺳت ﻧﻔری ﮐﮫ در ﭼوﮐﺎت اﯾن ﺑورس راھﯽ اﯾران ﺷده ﺑودﻧد
ﺻرف ﻣﺳﻌود ﺗرﺷت وال و ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر در ادﺑﯾﺎت ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل اداﻣﮫ دھﻧد ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺣدی ﻧﺎﻻﯾق
ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ در ھﻣﺎن ﺳﻣﺳﺗر اول ﻧﺎﮐﺎم ﺷدﻧد.
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ﺟﺎوﯾد ﺑرادرزاده ﻣﺷﺎھد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧش در ﮐﺎﺑل ﺑود ،وﻗﺗﯽ از رﺷﺗﮫ ﺟﯾودﯾزی ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ﺟﯾوﻟوژی و ﻣﻌدن
ﭘوﻟﯾﺗﺧﻧﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﻓﺎرغ ﺷد ،رﺋﯾس ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺑﺎت دﯾزاﯾن در وزارت اﻧﮑﺷﺎف ﺷﮭری ﻣﻘرر ﮔردﯾد ،ﮐﮫ
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن راﺑطﮫای ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮑش ﻧدارد.
طﺎھر اﯾوب ﺑرادرزاده دﯾﮕر وی ﻧﯾز زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﭘوھﻧﺗون ﻣزار ﻓﺎرغ ﺷد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث رﺋﯾس
اﻧﮑﺷﺎف دھﺎت وﻻﯾت ﺗﺧﺎر ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﺑﻌد از آن ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری وزارت اﻧﮑﺷﺎف دھﺎت ارﺗﻘﺎ
ﯾﺎﻓت .ﯾﮏ ﭘﺳرش ﺑﻧﺎم ﻋﺑدﷲ ﻣﺷﺎھد ﺷش ﺳﺎل ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﺳﻔﺎرت ﮐﺷور در ﮐﺎﻧﺎدا و ﻗﻧﺳﻠﮕری وﻧﮑور
ﺧﻼف ھﻣﮫ ﻧورﻣﮭﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ اﺟرای وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و از ﺳواد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت.
آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗن از داراﯾﯽ ھﺎی واﻗﻌﯽ وی ﺷﺎﯾد ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺟﺎﯾداد و ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی
وی ﮐﮫ ھﻣﮫ درﺑﺎره اش ﻣﯽ داﻧﻧد را ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرم .ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺎھد از اﯾن زاوﯾﮫ ،ﺑرای ﻣردم ،ﺑرای
ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺛﺑوت ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ دم از دﻓﺎع از ﻣردم و دﻓﺎع از دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯽ زﻧد ،اﺗﮑﺎﯾش
در وﻻﯾت ﺗﺧﺎر روی ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﻣﺎھﯾت ﺷﺎن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت.
اﮔر از ﺣﻣﺎم ھﺎی ﻧﻣره و ﺑﺎﻏﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھد در اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎی ورﺳﺞ و ﺗﺎﻟﻘﺎن و وﻻﯾﺎت دﯾﮕر دارد
ﭼﺷم ﺑﭘوﺷﯾم و ﺑﮫ ﺟﺎﯾداد ھﺎی ﺑزرﮔﺗرش ﻧظر اﻧدازﯾم ،ﺑﺎﯾد از ھوﺗل آرﯾﺎﻧﺎ ﺷروع ﮐﻧﯾم .ھوﺗل آرﯾﺎﻧﺎ در
وﻻﯾت ﺗﺧﺎر از ﺟﻣﻠﮫ ھوﺗل ھﺎی ﻣﻔﺷن و ﻣرﻏوب ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن اﺳت و ﻣﺣﺎﻓل ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﺣﺎﻓل
ﻋروﺳﯽ در آﻧﺟﺎ ﺑرﮔزارﻣﯽ ﮔردﻧد .اﯾن ھوﺗل ﻣﺷﮭور از ﺷﺧص ﻣﺷﺎھد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل آرﯾﺎﻧﺎ ﮐﮫ در ﺟوار ﭘل ﺷﮭروان ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻗرار دارد و ﭘرﻓروش ﺗرﯾن ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل در ﺗﺎﻟﻘﺎن اﺳت ﻧﯾز
ﻣرﺑوط او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .داﺳﺗﺎن اﯾن ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل و ﮐﻼھﺑرداری ﻣﺷﺎھد از ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن دوﺳﺗش ﺷﺎﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوﺑﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت وی را ﺷﻧﺎﺧت .در زﻣﺎن وﻻﯾت ﺳﯾد اﮐرام اﻟدﯾن ﻣﻌﺻوﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل
ﺷرﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﻣﻌﺻوﻣﯽ و ﻣﺷﺎھد ،زﻣﯾن را از ﺻﺎﺣب آن ﺑﮫ زور ﺗﻔﻧﮓ ﺧرﯾدﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺳﻧد ﺑﯾن
ﻓروﺷﻧده و ﺧرﯾداران ﺑﮫ اﻣﺿﺎء ﻣﯽ رﺳﯾد ﻣﻌﺻوﻣﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎم ھردوی ﺷﺎن در ﺟرﯾﺎن ﻧوﺷﺗن
ﻗﺑﺎﻟﮫ ذﮐر ﮔردد ،وﻟﯽ ﻣﺷﺎھد ﺑراﯾش اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼون ﺗو واﻟﯽ ھﺳﺗﯽ اﮔر ﺻدای اﯾن زورﮔﯾری
ﺑﺎﻻ ﺷود ،ﻣوﻗﻔت زﯾرﺳوال ﻣﯽ آﯾد و ﺑدﻧﺎم ﻣﯽ ﺷوی ﺑﻧﺎ ﺿرور ﻧﯾﺳت ﻧﺎﻣت را در ﻗﺑﺎﻟﮫ ذﮐر ﻧﻣﺎﯾم و اﯾن
ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺳت ﻋﮭد ﺷراﮐت ﻣن و ﺗو ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧدی ﻣﯽ ﮔذرد و ﻣﻌﺻوﻣﯽ ھم از ﭼوﮐﯽ وﻻﯾت
ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل آرﯾﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘرﻓروﺷﺗرﯾن ﺗﺎﻧﮏ در ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻣﯽ ﮔردد ،او ﻧزد ﻣﺷﺎھد
آﻣده ﺗﺎ ﺳﮭﻣﯽ از ﻋواﯾد ﺑدﺳت آﻣده ی ﺷراﮐت را ﺑدﺳت آورد .ﻣﺷﺎھد ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺧم ﭼﺷﻣﯽ و دﯾده دراﯾﯽ،
ﻣﻧﮑرﻋﻘد و ﭘﯾﻣﺎن درﯾن راﺑطﮫ ﺷده و ﺑﺎﯾن ﺻورت دوﺳﺗﯽ و ھﻣدﺳﺗﯽ ﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
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زﻣﯾن ھﺎی آﺑﯽ ﻣﺷﺎھد در ﻧﮭر ﭼﻣن و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺗﺧﺎر ﺑﯾﺷﺗر از  ٧٠٠ﺟرﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎﻟﻘﺎن واﻗﻊ اﻧد .در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ھر ﺟرﯾب اﯾن زﻣﯾن ھﺎ ﺑﯾﺳت ﻟﮏ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﮐراﯾﮫ ﺻرف دﮐﺎن ھﺎ و ﺳرای ھﺎﯾش در ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و دو ﺻد ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻌداد
ﺣوﯾﻠﯽ ھﺎﯾش در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻻﺗر از ده ﺑﺎب ﺑوده ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻣوﻗﻌﯾت دارﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﮐراﯾﮫ داده اﺳت .ﯾﮏ ﺣوﯾﻠﯽ اش در ﺷﯾرﭘور ،ﯾﮏ ﺣوﯾﻠﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎدام ﺑﺎغ و ﯾﮑﯽ ﻋﻘب ﺳﯾﻧﻣﺎ آرﯾوب
در ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﻣوﻗﻌﯾت دارﻧد.
در ﺗﺎﻟﻘﺎن ھم ﭼﻧدﯾن ﺣوﯾﻠﯽ در ﺑﮭﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺷﮭر از ﻣﺷﺎھد اﻧد ،ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺣوﯾﻠﯽای ﮐﮫ در
ﺳرک اول دارد و ﻣدﺗﯽ در زﻣﺎن ﮔرﯾز ﮔرﯾز رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺣت ھر ﺳو ﻣﯾرﻓت و ﻣدﺗﯽ ﺳﻔﺎرت اﯾران ﺑود
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾران ﺳﻔﺎرت ﮐﺎری در ﺗﺧﺎر داﺷت و ﻓﻌﻼً ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﮐراﯾﮫ داده ﺷده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ زﻣﯾن ﻏﺻب
ﺷده دوﻟﺗﯽ اﺳت.
در ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﯾداد ھﺎی ﻏﯾرﻣﻧﻘول وی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل اﻓﺷﺎء ﺷده اﻧد ،ﯾﮏ ﺣوﯾﻠﯽ در دوﺑﯽ ،ﯾﮏ
ﺣوﯾﻠﯽ در ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن .رﯾﺎﺳت ده ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣﻧﯾت ﺗﻣﺎﻣﯽ وزﯾران را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ،اﻣﻧﯾت ﻣﺷﺎھد ھم ﺑﮫ
ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻣﺷﺎھد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺳﮫ ﺻد ﻧﻔر از رﯾﺎﺳت ده اﻋﺎﺷﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽ
آورد .او ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣراض ﮔوﻧﺎﮔون ﮔرﻓﺗﺎراﺳت ،ﺧوراﮐش ﻧﺎن ﺟواری ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ،داراﯾﯽ ھﺎﯾش را ﻗﺑل از
ﻣرگ ﻣﯾﺎن اوﻻدھﺎﯾش ﺗﻘﺳﯾم و ﺗرﮐﮫ ﮐرده اﺳت .ﻣﺷﺎھد ﻋﻠﯽاﻟرﻏم آﻧﮑﮫ آدم ﮐﯾﻧﮫ دل ،ﺧودﭘﺳﻧد و ﺧودﺧواه
اﺳت و ﺑﮫ ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷﺧص ﻣﺗﮑﺑر و ﺑد
زﺑﺎن اﺳت و ﺳﺧت اﻧﺗظﺎر دارد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎی او دراز ﻧﮑﻧد و ھﻣﮫ ﺑﻠﯽ ﮔوی او ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
آدم ھﺎی ﺑرده ﺻﻔت و زﺑون از ﻣوﻗف او اﺳﺗﻔﺎده ﺑرده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﮫ آﻣﺎده ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﺗﺣﻣل ﻏﺿب ،دﺷﻧﺎم
ھﺎی رﮐﯾﮏ و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺗرﺷﯽ ھﺎی او ﺑﺎﺷﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ده ھﺎ ﻓردی ﮐﮫ طﺑق ﺗذﮐر ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻧوﮐران او ﺑدل ﺷده
اﻧد ﻓردی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣق ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾد ﺣق ﻧظرﺑﺎی ﺑراﯾش ﺑﮕوﯾﻧد.
او ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﺷﺎھد رﺋﯾس ﮔﻣرک در ﯾﮑﯽ از ﮔﻣرﮐﺎت اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و ازﯾن طرﯾق ﺻﺎﺣب ﻣﯾﻠﯾون
ھﺎ داﻟر ﺷده اﺳت .او در ﭼﻧد ﻣﺣﻔل در ﺣﺿور دﯾﮕران ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻋرق ﺷرم ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽاش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮔردد،
ﯾﺎدآور ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻣروز اﮔر ﮐﺳﯽ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر را ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮕوﯾد اﺣﻣق اﺳت .او ﮐﮫ ﭼﻧد
ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﮫ ﻧﺎن ﺷب ﺑﻧد ﺑود و ﭘول ﻧداﺷت ،اﻣروز ﭼﻧدﯾن ﺣوﯾﻠﯽ ﺻرف در ﺷﮭر ﺗﺎﻟﻘﺎن دارد.
ﻣﻠﮏ و داراﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھد و ھم ﻣﺳﻠﮑﺎﻧش ﭼون ﻣطﻠب ﺑﯾﮏ ،ﺣﺎﺟﯽ آﻏﺎﮔل ،ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎﮐﺳﺎر ،ﭘﯾرم
ﻗل ،ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺑﯾر ﻣرزﺑﺎن ،ﺑﺷﯾر ﭼﺎه آﺑﯽ و ﻏﯾره ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮐﻼن ھﺎی ﺗﺧﺎر ﺑﺎ ﺧدﻋﮫ ،ﻧﯾرﻧﮓ ،ﻗﺗل،
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ﺗﮭدﯾد ،ﺗوطﺋﮫ ،دزدی ،ﺧﯾﺎﻧت ،ﭼﭘﺎول ،وطن ﻓروﺷﯽ و ﻣﺗوﺳل ﺷدن ﺑﮫ ﭘﺳﺗﯽ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑدﺳت آورده
اﻧد ،ﺑدون اﺣﺳﺎس ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت آن را داد ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده ،ﺧوﯾش را ﺧدادادﮔﺎن ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن را ﺛﺑوت
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ دﯾﮕران ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘول و داراﯾﯽ ھﺎی اﻓﺳﺎﻧوی ﭼون آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن دﺳت ﺑﮫ
دزدی ،وطن ﻓروﺷﯽ ،ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﻗﺗل و ﺗوطﺋﮫ ﻧزده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺷﺎن را ﺧدا ﻧداده اﺳت .اوﻻده اﯾﻧﺎن اﮔرﭼﮫ
ﺑﮫ ﭘﺳﺗﯽ ﭘدران ﺷﺎن آﮔﺎه اﻧد دردل آن را ﺗﺻدﯾق ﻣﯽ دارﻧد و ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭘدران ﺷﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﺳوس ورزﯾده
ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد و ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷراﻓﺗﯽ و وطﻧﻔروﺷﯽ ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺷﺎن از دور ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﮐﺟﺎ ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﮫ
ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻣﮭم و ﺑﻠﻧد در ﺳطﺢ ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .ﻣﺷﺎھد و ھﻣﻘطﺎراﻧش وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑر ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ دﻓﺎع از ﺟﮭﺎد و ﻣﻘﺎوﻣت و ارزش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﻠﻘﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ در ﻋﻣل ﺑﮫ ﻏﯾر از
ﺗﺣﮑﯾم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود و ﻓﺎﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد.
ﻣﺷﺎھد در ﮐرﺳﯽ اداره ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت و اداری و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ:
ﺗﯾم ﮐﺎری ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد در اداره ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺧود ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺳﺎد اداری در ﮐﺷورﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣطﻠب را ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﻣﻧﺷﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎدی
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﯾﺎن ﻧﻣود.
ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐردھﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت اداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده و ﺗﺎ ﺣﺎل
اﻗداﻣﯽ را ﺟﮭت اﺻﻼح اداره اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت .اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد ﺑﺎ ﺗﯾم ﮐﺎری ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ اش ،اﺷﺧﺎص ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت
و ﻓﺎﻗد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ را در ﺑﺳت ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑﺎ اﺧذ ﻓﯾﺻدی ﺳود ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ
اﻧد.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺧﺎﻧم ﮔﻼﻟﯽ ﺟﺑﺎرﺧﯾل رﯾﯾﺳﮫ اداره ﻣﺳﺗﻘل اﺻﻼﺣﺎت اداری وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ﻧﯾز ﺑدﻟﯾل ﮔذاﺷﺗن
از اﺷﺧﺎص ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت و ﻓﺎﻗد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ از ﺳوی اﯾن ﺗﯾم ﭼﻧدی ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﻣود و ﻣﺷﺎھد را ﻧﯾز ﻣﺗﮭم
ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﻧﻣود .ﻣﻧﺷﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺧورﺷﯾدی در
ﺗرﮐﯾب ﯾﮏ ھﯾﺎت از ﺳوی ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﺎزم وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ﺷده و در
آن زﻣﺎن ﺧﺎﻧم ﮔﻼﻟﯽ رﯾﯾﺳﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ آن وﻻﯾت از ﮐﺎر ﮐردھﺎی داﮐﺗر
اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد و ﺗﯾم ﮐﺎری وی اﻧﺗﻘﺎد داﺷت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺧﺎﻧم ﮔﻼﻟﯽ ﭼﻧد اداره را در آن وﻻﯾت ﻣورد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار داده ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑررﺳﯽ آﻧﺎن ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺗﻌدادی از اﺷﺧﺎص ﻧﺎ اھل و ﺑدون
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﻧﺎﺑر رواﺑط ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺷﺎھد اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑودﻧد.
ﮔزارش اﯾن ﺳﻔر ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوده ﺑود ،اﻣﺎ از ﺳوی ﺷورای ﻣﻠﯽ در ﻣورد ﮐدام اﻗدام
اﻧﺟﺎم ﻧﺷد.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺎرﯾس ﻧﯾز ﺟﮭت اﺻﻼح اداره ،ﺑﮫ اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺑﻠﻎ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺗﺧﺻﯾص
داده ﺷده اﺳت ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑﮫ اﯾن اداره ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ ﭘول را
ﻏرض ﺗﺑﺎھﯽ ادارات ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧد .ﺧﺎﻧم ﺟﺑﺎرﺧﯾل ﭼﻧدی ﻗﺑل در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس
ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ در ﮐﺎﺑل ﮔﻔت -ﻣﺷﺎھد ﻣﺑﻠﻎ ده ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اداره اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
)(UNDPﺑﺎ اداره اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ﻣﺳﺎﻋدت ﮐرده ﺑود ،ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت
ﺧﺎص ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻌدادی از اﻓراد ش در ﻋدم آﮔﺎھﯽ وی از آن دﻓﺗر ﮐﺷﯾده و در ﺟﯾب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن
اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد.
ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧم ﺟﺑﺎرﺧﯾل ،ﭘُﺳت رﯾﺎﺳت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻧﻧﮕرھﺎر در ﻣﺎه ﺟدى ﺳﺎل ١٣٨٥
ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ھﺎى آزاد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑدﺳت آوردن اﯾن ﺑﺳت اﺷﺧﺎص ﻣﺎﺳﺗر ژورﻧﺎﻟﯾزم ،ادﺑﯾﺎت،
ﻟﯾﺳﺎﻧس اﻗﺗﺻﺎد ،ﻣﺎﺳﺗر طب ،ﻟﺳﺎﻧس ﺷرﻋﯾﺎت ،ﺑﮫ اﯾن رﻗﺎﺑت ھﺎ راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ ﺷﺧص
ﮐﮫ ﻓﺎرغ ﺻﻧف دوازده ﯾﮑﯽ از ﻟﯾﺳﮫ ھﺎی وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر ﺑود ،ﺑﻧﺎﺑر داﺷﺗن رواﺑط ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺎھد رﺋﯾس
ﻋﻣوﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت ادارى و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﻰ داﺷت ،ﺑرﻧده اﻋﻼم ﮔردﯾد.
اﺑراھﯾم ﻋﺎدل وزﯾر ﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎدن
ﺟﺎﻣﻌﮫ دو طﺑﻘﮫ دارد:
طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورد و ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧورد.

ﻧﺷرﯾﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﻧواﻣﺑر  ،٢٠٠٩ﭘرده از ﻋﻣﻠﮑرد اﺑراھﯾم ﻋﺎدل ،وزﯾر ﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎدن
ﺑرداﺷت .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎش ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋﺎدل در ﺑدل اﺧذ  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر رﺷوت ﻗرارداد دوﻣﯾن ﻣﻌدن
ﺑزرگ ﻣس ﺟﮭﺎن ،در ﻣس ﻋﯾﻧﮏ ﻟوﮔر را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﭼﯾﻧﯽ ،ﺷرﮐت ﮔروه اﺳﺗﺧراج و ذوب ﻓﻠزات
) ،(Metallurgical Group Corpداد .اﺑراھﯾم ﻋﺎدل ﺑدون اﯾن ﮐﮫ اوراق داوطﻠﺑﯽ دﯾﮕر ﺷرﮐتھﺎ را
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد ﺑﺎ دﯾدن ﺑﻧدلھﺎی داﻟر ﻗرارداد را اﻣﺿﺎ ﮐرد .روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد -ﺑﮫ ﻗول ﯾﮏ ﻣﺎﻣور اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارد وزﯾر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﻋﺎدل ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ٣٠
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ﻣﯾﻠﯾون داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺷوت از طرف ﺷرﮐت ﭼﯾﻧﯽ ﻣﺗﮭم ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ادﻋﺎ
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﭘول ﻣﺗذﮐر در دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠٠٧در ﺷﮭر دوﺑﯽ ﺑﻌد از اﻣﺿﺎی ﻗرارداد ٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﻧﮭﺻد
ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﻣس ﻋﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﻋﺎدل ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷدهاﺳت .اﯾن وزﯾر ھم ﺑدون اﻧدک ﺗرﯾن ﺑﺎزﭘرس ﺑﺎ ﭘﺷﺗﺎره ﭘول
ﮐﺷور را ﺗرک ﻧﻣود.
 ﻣﺣﻣود ﮐرزی ،ﺑرادر ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳران ﻣﺎﻓﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻧدھﺎرزﻣﯾن دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط وزارتدﻓﺎع را ﻏﺻب ﻧﻣوده اﺳت .زﻟﻣﯽ زاﺑﻠﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﺟﻧوری  ٢٠١٣ﺑﺎ رادﯾو آزادی ﮔﻔت
ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﮐرزی ﺑﯾش از ٠٠٠ ،٢٠ﺟرﯾب زﻣﯾن را در ﻗﻧدھﺎرﻏﺻب ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن ﻣﻠﮑﯾت وزارت
دﻓﺎع اﺳت .ﺑرادران ﮐرزی ﺑر اﯾن زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده ﺷﮭرﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﯾﻧو ﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻗرار اﺳت
 ١٣٠٠٠ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ را در آن ﺑﺳﺎزد.
 ﻋﻧﺎﯾتﷲ ﻗﺎﺳﻣﯽ ﭼﮭره دﯾﮕر ﻧظﺎم ﮐرزی اﺳت .وی ﺑﮫﺣﯾث وزﯾر ﺗراﻧﺳﭘورت ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﮐرزی اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫﻣﯽﻧﻣود .اﯾن ﺷﺧص در زﻣﺎن ﺗﺻدی اﯾن ﭘﺳت ،ﭘول ھﻧﮕﻔت اﯾن وزارت را ﺣﯾف و ﻣﯾل ﮐرد و ﺑزرگ
ﺗرﯾن ﻟطﻣﮫ را ﺑﮫ ﺷرﮐت ھواﯾﯽ آرﯾﺎﻧﺎ وارد ﮐرد .ذﺑﯾﺢ ﷲ ﻋﺻﻣﺗﯽ ،رﯾﯾس ﭘﯾﺷﯾن ﺷرﮐت ھواﯾﯽ آرﯾﺎﻧﺎ ،ﻣﯽ
ﮔوﯾد :در زﻣﺎن وزارت ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﻗﺎﺳﻣﯽ و رﯾﺎﺳت ﻧﺎدر آﺗش ،آﻧﺎن  ۶٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر اﺧﺗﻼس ﻧﻣوده و ۴٠
ﻣﯾﻠﯾون دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺷرﮐت ﺧﺳﺎره وارد ﻧﻣوده اﻧد.
ﻟوی 0ﺎرﻧواﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﻣﺎرچ  ،٢٠١١ﻗﺎﺳﻣﯽ را ﺑﺎ ﺑﮑس ﭘر از داﻟر در ﻣﯾدانھواﯾﯽ ﮐﺎﺑل دﺳﺗﮕﯾر ﮐرد
وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔذﺷت دو روز ،ﮐرﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﻌﺎون دوم ﮐرزی وی را رھﺎ و ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻓرﺳﺗﺎد.
ﻋﻣر داوودزی
در ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط دوﻟت ﺣق ﺣرف زدن را دارد ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ را ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد.

در  ٢۵اﮐﺗوﺑر  ،٢٠١٠ﻧﺷرﯾﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز ﻓﺎش ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋﻣر داوودزی ﻣﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﮑسھﺎی ﭘر
از ﭘول را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ اﯾران ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ دھد ،رﻗم
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ اﺳت .ﮐرزی ھم ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ داوودزی ﻣﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر را از اﯾران ﺑﮫ
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدھد .ﺑﻌد از اﯾن رﺳواﯾﯽ ارگ ﺑود ﮐﮫ ﮐرزی داوودزی را ارﺗﻘﺎی ﻣﻘﺎم داد و اﺑﺗدا ﺳﻔﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﻌد وزﯾر داﺧﻠﮫ ﻣﻘرر ﮐرد.
ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب اﻓﺷﺎی واﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﻧﮭﺎن ارگ از اﯾران ،در  ٢٩اﭘرﯾل  ٢٠١٣ﻧﺷرﯾﮫ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻓﺎش ﻧﻣود ﮐﮫ )ﺳﯽ .آی .ای ( ﻧﯾز ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐرزی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﭘول ﺑدون ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﯽ ﭘردازد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﭘول در ﺑﯾن ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ را در اﯾن ﮐﺷور ﺣﻔظ
ﮐﻧﻧد .اﯾن رﺳواﯾﯽ ھم ﭘس از ﭼﻧد روز ﺳر و ﺻدا ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎھراﻧﮫ زﯾر زده ﺷد.
وال ﺳﺗرﯾت ژورﻧﺎل ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠١١ﺧﺑری را ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ اﺧﺗﻼس ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧرال
ﺿﯾﺎ ﯾﻔﺗﻠﯽ اﺷﺎره ﺷده ﺑود .در ﮔزارش آﻣده ﮐﮫ ﯾﻔﺗﻠﯽ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﭘول ﻧﻘد و
ﺑﮫ ارزش  ١۵٣ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺗﺟﮭﯾزات طﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﭼﮭﺎر ﺻد ﺑﺳﺗر اردو ﮐﻣﮏ ﺷده ﺑود.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اﺑﺗدا اﯾن ﻗﺿﯾﮫ را ﺟدی ﮔرﻓﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎم ،دوﺳﯾﮫ آن ھم زﯾر زده ﺷد.
ﺟﻨﺮال ظﺎھﺮ اﻏﺒﺮ)ﺷﺒﺎب(
وﻗﺗﯽ زور ،ﺟﺎﻣﮫ ی ﺗﻘوا ﻣﯽ ﭘوﺷد ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد.

ﻓﺳﺎد اداری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از دﺷواری ھﺎی ﺑﺣران زا ﭘس از ﺳﻘوط اﻣﺎرت طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮑﯽ از
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ در ﺑدﻧﺎم ﺳﺎزی ﻧظﺎم ﻧوﭘﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .رﺟﺣﺎن دادن ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺷﺧﺻﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣواﻧﻊ در ﺳر راه اﻋﻣﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت ،ﻋدم
ﭘﺎﺳﺧدھﯽ از ﻋﻣﻠﮑردھﺎ در وظﺎﯾف ﺣﮑوﻣت و . . .ﺧﺻﯾﺻﮫ ھﺎی ﻣﮭم و زﯾرﺑﻧﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺳﺎد درادارات
اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﮔﻣﺎﺷﺗن ﭼﮭره ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺟو ،ﺑﯽ ﺳواد ،ﺧﺎﯾن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟش ھﺎی
ﻣﮭم ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗد ﻋﻠم ﻧﻣوده اﺳت.
ﺗﺷﮑﯾل ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﺋﺗﻼﻓﯽ ،ﻧﺻب اﻓراد ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺻﻠﺣت ھﺎی اﺗﻧﯾﮑﯽ ،ﻓﺷﺎر ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑر ﻓﺿﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و در ﮐل ﮔﺳﺗرش ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌﺎﻓﯾت زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎﻧدھﺎ و ﮔروه ھﺎی ﺷرﯾر ﻣﺳﺎﻋد
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ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﻧوع ﺗرﻓﻧد و ﻣﺎﻧورھﺎی ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ طﯽ ھرج و ﻣرج ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ،ﻣﮭره ھﺎی
ﻏﺎرﺗﮕر و ﺧﺎﯾن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را در ﭘﺳت ھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻟﻘﻣﮫ آور ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷورﻣﺎن را در ﻗطﺎر دوﻣﯾن ﮐﺷور آﮔﻧده ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﺟﮭﺎن
ﺗﺛﺑﯾت ﮐرده و ﺑرای اداﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺣو اﯾن ﭘدﯾده ﺷوم ﺷرط ﻣﯽ ﮔذارد .ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻓﺳﺎد
اداری ﺗوﺳط ﻣﺟرﯾﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ،از طرف رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌﮭد و واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﮐرات اﻓﺷﺎ ﮔردﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﻧﺎ ﺑر
ﻧﺑود ﻗﺎﻧون و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﻧون ﺳﺎز ،راھﺑرد ﺑﮫ ﺟﺎ
و ﻓراﮔﯾر در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﭘدﯾده ﺷوم اﯾﺟﺎد ﻧﺷده اﺳت.
ﺟﻧرال ظﺎھر اﻏﺑر ﺷﺑﺎب را ﺗﺎ ﺣﺎل ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧدﻣﺗﯽ از وی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد
وﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﺟﻧراﻟﯽ را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ﻓوق اﻟﻌﺎده . . .ﮐﮫ دارد ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت و ﺗﺎﺣﺎل در ﭼﻧدﯾن اداره
ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻘرر و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗف ﻓﺳﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اداری و اﺧﻼﻗﯽ ﺑرﮐﻧﺎر ﮔردﯾده
اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺑﻼی ﺟﺎن ورزش و ورزﺷﮑﺎران ﮔردﯾد.
ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗف و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺗﯽ ،ﺗﻘﻠب ھﺎی ﮔﺳﺗرده ،ﻓﺳﺎد اداری ،ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺳﺎد . . .ھﻣﮫ و
ھﻣﮫ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺗوﺳط ﺟﻧرال اﻏﺑر ﺷﺑﺎب رﯾﯾس اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﺎ ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده رواﺑط ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ،ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی از ورزش و اﻟﻣﭘﯾﮏ و ﺳﭘورت ﺑداﻧد ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﻣﺻروف ﻋﯾش و ﻧوش درﯾن اداره ﺑود.
ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی وی:
 دﺳﺗﺑرد و اﺧﺗﻼس ﺷش ﻣﻠﯾون داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻣﮏ ﺷورای اﻟﻣﭘﯾﮏ آﺳﯾﺎ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ورزشاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 اﺧذ رﺷوت ﺳﮫ ﻣﻠﯾون و ﭘﻧﺟﺻد ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺑت ﺳﭘردن زﻣﯾن ﮐﺎﻣﭘﻠﮑس ورزﺷﯽ ﺑﮫﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ.
 دﺳﺗﺑرد ﺑﮫ ﺑودﯾﺟﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ. دﺳﺗﺑرد ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺻد ھﺎ ھزار داﻟر و ده ھﺎ ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑودﯾﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫوﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ.
 اﯾﺟﺎد ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و وارداﺗﯽ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل اش و ﺗﺧﻠف درﯾﺎﻓت ﻗرار داد ھﺎیﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ داﺧل اﺳﺗدﯾوم ﺑدون ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻗﺎﻧون داوطﻠﺑﯽ.
 اﺳﻧﺎد ﺟﻌﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﺑﯾﺳت ھﻔت ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺧرﯾد وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽﮐﻣﮑﯽ ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ.
 -دو ﺻد ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺑت ﺧرﯾد ﺗﮑت ﺳﻔر ﺗﯾم ھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﮫ ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت.
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 ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺑت ﺧرﯾد ﺗﮑت ﺳﻔر ورزﺷﮑﺎران ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻧد در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزﯾﮭﺎیرزﻣﯽ.
 ده ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺗﺣت ﻧﺎم ﺑودﯾﺟﮫ ﻓدراﺳﯾون ھﺎی ورزﺷﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﯾﭻﻓدراﺳﯾون ﺑﻧﺎم ﺑودﯾﺟﮫ ﭼﯾزی درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده آﻧﻌده از ﻓدراﺳﯾون ھﺎی ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺣق و ﺣﻘوق را ﻧﻣوده اﻧد
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺳرﮐوب ﮔردﯾده ﺣﺗﯽ ﻓدراﺳﯾون ﺗﮑواﻧدو.
اﯾن ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده ھﺎ در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﮔرداﻧﻧده ﮔﺎن اﺻﻠﯽ ورزش ﮐﮫ ﻓدراﺳﯾون ھﺎی ورزﺷﯽ ھﺳﺗﻧد
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﺎش اﻣﺗﯾﺎز و ﺑودﯾﺟﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود و در دﺳﺗرس آﻧﮭﺎ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز ھﻔﺗﺻد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎم ﻋﺻرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ھﺎی ﻣﻠﯽ اﯾن ﻓدراﺳﯾون
ھﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 درﯾﺎﻓت دوﺻد ﻧﻔر اﻋﺎﺷﮫ ﺧﺷﮏ ﮐﻣﮑﯽ از رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑدون اطﻼع ﻣﺎﻣورﯾن رﯾﺎﺳتﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ و ﺳﭘورت و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ و اﺧذ اﻋﺎﺷﮫ و ﻣﺎﮐوﻻت آﻧﺎن.
 درﯾﺎﻓت ﻣﺻﺎرف ﺳﻔر ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﯾت اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھﻣزﻣﺎن از ﭼﻧد طرﯾق از ﺑودﯾﺟﮫدوﻟت و ﺑودﯾﺟﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ و ﺷورای اﻟﻣﭘﯾﮏ آﺳﯾﺎ.
 ﺣﯾف و ﻣﯾل اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﻣﺎﻣورﯾن و اﺟﯾران.وﺿﻌﯾت وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻓﺳﺎد اداری در اﯾن اداره:
 ﺗﻌﯾﯾن اﻓراد ﺑد ﮐﮫ دارای ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت و دﻻﻟﯽ و ﻓﺳﺎد اﻧد. ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﻔﺎرت ھﺎ ﺑدون رﻋﺎﯾت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب. ﺑرﮐﻧﺎری ﻣﺎﻣورﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﺷرﯾﮏ ﺟوال دﺳﺗﺑرد ھﺎﯾش ﻧﺑوده اﻧد. ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ورزﺷﮑﺎران ذﮐور و اﻧﺎث ﺑدون ﺳﻠﺳﮫ ﻣراﺗب رواﺑط ﺑﺎ ﻓدراﺳﯾون ھﺎ و ﻣرﺑﯾﺎن ﺗﯾم ھﺎﯾﺷﺎن درﺳﺎﻋﺎت رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ.
 ﺑرﺧورد ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑرد اﻟﻔﺎظ ﻏﯾرادﺑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ ﺧﻼف اﺻول ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دھﮭﺎ ﻧﻔر ﻣﺳﻠﺢﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺎ وی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ھﻣﯾﺷﮫ اﺟﯾرھﺎ و ﻣﺎﻣورﯾن اداره را ﻣورد ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر
ﻗرار ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺟرات ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺑراز ﻧظر را در ﻣﻘﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﺧﻼف و ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده ھﺎﯾش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 ﭘﺧش ﯾﮏ آھﻧﮓ ﺑﮫ ﻋوض ﺳرود ﻣﻠﯽ در ﺑﺎزﯾﮭﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮔواﻧﺟو  ٢٠١٠ﭼﯾن ،ﺳرود ﻣﻠﯽ اﮔر ھراﯾرادی از ﻧظر اﻏﺑر ﺷﺑﺎب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ رﺳﻣﺂ ﺳرود ﻣﻠﯽ اﺳت ﻧﺑﺎﯾد در ﺣﺿور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ دﺳت ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن رﺳواﯾﯽ زد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آﺑرو رﯾزی ﻣﻣﻠﮑت ﮔردد.
 -اﻏﺑر از ﭘول ورزﺷﮑﺎران ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺎﻧﮫ ﺧرﯾداری ﻧﻣوده اﺳت.
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 ظﺎھر اﻏﺑر رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﺎ دوازده ﺗن دﯾﮕر از طرف رﯾﺎﺳت 0ﺎرﻧواﻟﻰ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﯾمﻓﺳﺎد ادارى.
ﺑر اﺳﺎس ﮔزارﺷﮭﺎی ﺗﻌدادی از ورزﺷﮑﺎران ،ظﺎھر اﻏﺑر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻧزدﯾﮑﺎﻧش را در ﭘﺳت ھﺎی
ﻣﮭم ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﻧﺻب ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ داﻟر از ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺣﯾف و ﻣﯾل
ﻧﻣوده اﺳت .وی ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ را ﺑﮫ ﺑزﻧس ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اش ﻣﺑدل ﻧﻣوده و از اﯾن طرﯾق ﻣﺷﻐول ھرزﮔﯽ و
ﭼﭘﺎوﻟﮕری اﺳت .ﻗﺑﻼ در ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﭘﯾﮏ ﯾﮏ ﺟﻧﮕﺳﺎﻻر ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧور ﺟﮕدﻟﮓ ﻣﺷﻐول ﺑدﻣﻌﺎﺷﯽ ﺑود ،ﮐﮫ
ﮐرزی او را ﺑﮫ ﭘﺎس اﯾن ﺧدﻣﺎﺗش ﺑﮫ ﭘﺳت ﺑﻠﻧدﺗری ارﺗﻘﺎ داده ﺑﮫ ﻣﺻداق ”ﮐﻠﮫ ﭘز ﺑرﺧﺎﺳت ﺑﮫ ﺟﺎﯾش ﺳﮓ
ﻧﺷﺳت“ ،ظﺎھر اﻏﺑر را ﮐﮫ در ﺑداﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺳﺎد ﺷﮭره اﺳت ﻧﺷﺎﻧد .اﯾن ﻣردک ﻓﺎﺳد در ﻓرﯾب و ﻧﯾرﻧﮓ
ﺟوره ﻧدارد .ھر ﭼﻧد 0ﺎرﻧواﻟﯽ وی را اﺣﺿﺎر ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﺣﺎﮐم ﮐرزی ،ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ
دزدی ھﺎی اﻏﺑر و ﺷرﮐﺎی ﺟرﻣش واﻗﻌﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﺷده ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ،ﭼون اﯾن ﺧﺎﯾن ﺑﮫ
ﺑﺎﻧد ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺷورای ﻧظﺎر ارﺗﺑﺎط دارد ﮐﮫ دﺳت ﺑﻠﻧدی در دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﮫ دارﻧد.
ﻣﺣراب اﻟدﯾن ﻣﺳﺗﺎن
ﺟﮭل ھﻣﺎن ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧداﺷﺗن ﻋﻠم و اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﺎﻓﯽ ،و ﻧﻔﻊ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳود ﺟوﯾﯽ و ﭼﭘﺎول و ﺑﮫ ﻓﮑر ﺧود ﺑودن،
و ﺗرس ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﻠو ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺻﻌود اﺳت.

ﻣﺣراب اﻟدﯾن ﻣﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻓﺎﺳدان اﯾن دوﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧد دزدی ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ وی در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد .وی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔروپ دﺑل ﻋﺑدﷲ اﺳت و در زﻣﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اش ،او را
ﻣﻧﺣﯾث دﯾﭘﻠﻣﺎت در ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﻘرر ﮐرد .ﭘس از اﻓﺷﺎی اﯾن ﺳﻧد0 ،ﺎرﻧواﻟﯽ ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ وی را دﺳﺗﮕﯾر و ﭘول
اﺧﺗﻼس ﺷده را ﭘس ﺑﮕﯾرد وﻟﯽ ﺑﮫ زور ﻋﺑدﷲ و ﻓﮭﯾم اﯾن ﺷﺧص ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﭼﭘﺎوﻟﮕران در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
دﮔروال آﻗﺎﮔل اﻟﮭﺎم )ﭘﻧﺟﺷﯾری(
ﭼﻘدر ﻧﺷﻧﯾدن ھﺎ و ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن ھﺎ و ﻧﻔﮭﻣﯾدن ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣردم ،آﺳﺎﯾش و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾده اﺳت!
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آﻗﺎ ﮔل اﻟﮭﺎم ﭘﻧﺟﺷﯾری رﯾﯾس ارﮐﺎن زون ھﻔﺗﺻد و ﭘﻧﺞ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی ھرات ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺷﺧص
آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد در ﺳرﻗت ﺗﯾل ﻗوای آﯾﺳﺎف ﮐﮫ از راه ﺗورﻏﻧدی داﺧل ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷود ،ﺷرﯾﮏ اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﺎزارﭼﮫ ﮐﻼﺗﮫ ﻧظرﺧﺎن اﻣوال ﺑدو ن ﻣﺣﺻول ﮔﻣرﮐﯽ از اﯾران وارد ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﺎر آن
ﻣرز ﺑﮫ طور ﺷراﮐت ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و از راه ﻣﯾﻠﮏ ﺑﺎ ﻗوﻣﺎﻧدان ﺗوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻼد ﺧﺎن در ﻣﺳﯾر راه
ﭘول اﺧذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻓرد از راه ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ھرات طﻼ و زﻋﻔران را ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭘرﺳوﻧل
زون ﭘوﻟﯾس آﮔﺎھﯽ دارﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺳﻣﺗﯽ ،ﻟﺳﺎﻧﯽ ،ﻗوﻣﯽ و ﮔروھﯽ داﻣن ﻣﯽ زﻧد و ﺗرس
ﻣﺳووﻟﯾن ھم از ﭘﻧﺟﺷﯾری ﺑودن اش ھﺳت و ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑر ﺳر ﮐﺎر ﺧود ﺑوده و ﺑﮫ ﮐﺎرش ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ
دھد0 .ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣواد ﻣﺧدر اﻣر دﺳﺗﮕﯾری ﻗوﻣﺎﻧدان ﺗوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻼد ﺧﺎن در ﻣﯾﻠﮏ را ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت
اﻣﺎ ﭼون اﻟﮭﺎم ﭘﻧﺟﺷﯾری ﺑﺎ وی ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﺑوده ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﺑﮫ 0ﺎرﻧواﻟﯽ ﺳﭘرده ﺷود و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻓﯾﺎی
ﺗﯾل در ﻏرب ﮐﺷور ﻣﺑدل ﺷده اﺳت.
اداﻣﮫ دارد . . .
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