
  ؟؟؟نیزم تاراجگر و قاتل افشار این ید جهاد گراف یس
  بخش پنجم

  )صباح(استاد  از پژوھش ق ویتحق

  

، رساند یصدایشان را بھ فلک م را می آزارد و کھ آنانآنچھ ، کسرھا گلھ ندارند کمبودھا و از مردم ما

  . است یمردم و یمل یاھ ییدارا چپاول اموال و و چور وبیت المال  سوء استفاده از ناروا و یعملکردھا

  
 کنند  جلوه بھ منبر می گر واعظان امروز

  کنند   می دیگر ھم بھ خلوت کار ھم عیان و

  اکنون آشکار، حیا رفتھ آن شرم و دیگر

  کنند  می ھرچھ را فرمان دھد آن نفس کافر

  حدیث  آیات و مردم ز زھد آموزند بر

  کنند   می توانگر زر سیم و خویش را اما ز

   شان ایمان مردم سست شد ن رفتاربا چنی

  کنند   مبر میغدین پی در بس کھ این تزویر

  رنج مردمی غافل ز وجدال قدرت  در

  . کنند  می سر خود کان چنین با بینوایی عمر

  بھ گفتھ، کرد  را ترک می کشور، افغانستانک خلق یکراتوت حزب دمیدوران حاکم اف دریزمانی کھ س

ھ را بھ چھ بھای ین ھمھ سرمایاف این است کھ سیاما پرسش ا، شتر نداشتیک عصا چوب بی -ی خود او

کنون ا اما تا، دارد مردم وجود یھا ییدارا غصب اموال و از یادیز یت ھایشکا. بھ دست آورده است؟

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ییکایآمر یروھاین یالدیم ٢٠٠٧ماه مارچ  تنھا در. نامبرده صورت نگرفتھ است مھار یبرا یچ اقدامیھ

با  یو یارتباطات احتمال و یتیل امنیشتر مسایورش بردند کھ علت آن بیاف در پغمان یس یبھ خانھ 

. افتھ استیر مشروع یغ یتجارت یت ھایفعال یبرا یشتریاف مجال بیآن س پس از. زم بوده استیترور

زندان  شدن وابستگانشان در ین زندانیمچنھ شان وین ھایپغمان بارھا نسبت بھ غصب زم مردم در

 مظاھره کردند اما با ھرنام نھاد مقابل پارلمان  ت ویشکا یقبل س جمھورییر اف بھ دفتریس یصشخ

  . شد شتریھ آنان بیافرادش عل اف ویجانب س د ھا ازیتھد، مظاھره ضھ ویعر

 پارلمان می در لیوکو ) حزب اتحاد اسالمی سابق(عبدالرب رسول سیاف مسوول تنظیم دعوت اسالمی 

بھ  بان حقوق بشر  جانب سازمان دیده ھای داخلی افغانستان از  جنگ نقشش در بخاطر وی بارھا. باشد 

ھای  گری وھابی در افغانستان است و برداشت  وی طرفدار حرکت سلفی. جنایات جنگی متھم شده است

 سیاف در. افغانستان می شمردند بھ ھمین خاطر است کھ او را نماد تندروی در. افراطی از اسالم دارد

کھ بھ  مھم ترین نقش را داشتھ است طوری ١٣٧۴-١٣٧١بین سالھای  داخلی افغانستان در یجنگھا

عام شده  دستور وی غرب کابل بھ یک ویرانھ تبدیل شده و ھزاران غیر نظامی بھ دستور رسول سیاف قتل

 . است

حتا ، فیان سعودیاو برای اثبات وفاداری خود بھ عقاید سل. سلفی است سیاف بھ شدت پایبند طرز تفکر

داد و ھمین باعث شد کھ باری یکی از تغییر ، نامش را از عبدالرسول سیاف بھ عبدالرب رسول سیاف

بھ او طعنھ بزند و بگوید کھ ما بودیم تو را ، نمایندگان دولت عربستان سعودی در جلسھ ای در پیشاور

جملھ رھبران  رسول سیاف یکی از امروز. !مسلمان ساختیم و حتا نام مسلمانی برایت انتخاب کردیم

 دوران حاکمیت حزب دمکراتیک خلق زمانی کھ سیاف در. جھادی است کھ صاحب میلیاردھا پول است

اما پرسش این است ، یک عصا چوب بیشتر نداشت -ای خود او بھ گفتھ، کرد کشوررا ترک می، افغانستان

  ؟کھ سیاف این ھمھ سرمایھ را بھ چھ بھای بھ دست آورده است

حمایت خاص این  کشورھای اسالمی بھ پایان رسانده بود از آن جایی کھ تعلیم دینی اش را در سیاف از

دیگر تنظیم ھای ھمراه با ، ١٣٧١وی درسال . کشورھا و بھ ویژه عربستان سعودی برخوردار بود

 ١٣٧۴تا  ١٣٧١سال ھای  در. ل شدیبھ مھم ترین حامی برھان الدین ربانی تبد شد و جھادی وارد کشور

حزب وحدت  با نبردھای حزب تحت فرمان او درگیری ھای میان گروھی کابل نقش اساسی داشت و در

بھ  با ھم داشتند کھ منجر ھا جنگ ھای خونینیآن سال حزب در این دو. غرب کابل شھرت فراوان دارد در

سیاف بارھا . تبدیل شد غرب کابل ھم بھ ویرانھ افراد غیرنظامی شد و مجروح شدن صدھا تن از کشتھ و

بھ جنایات جنگی  بان حقوق بشر  جانب سازمان دیده ھای داخلی افغانستان از جنگ بھ دلیل حضورش در
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 جنایت و سیلو افشار در جنایتکاران دیگر کھ میدانیم نیروھای سیاف و طوری ھمان. متھم شده است

 حملھ و تجاوز در، ین فاجعھ ھولناکاز قصابان ا یکی، رسول سیاف. دنی مرتکب شده اندیوحشت نابخش

  . ھزاره ی خوب ھزاره ی مرده است، بریده سخن ندارد سر: بھ افشار بھ عساکرش گفتھ بود

را غرب کابل  -شرکایی جنایتکارش  با ١٣٧۴-١٣٧١افغانستان در بین سالھای  داخلیی جنگھا سیاف در

 ل شعلھ وروی بھ دلی. عام شده است قتلنان آنظامی بھ دستور  ھزاران غیر ونموده بھ یک ویرانھ تبدیل 

 بھ جنایت بشر سوی دیده بان حقوق از ١٣٧۴-١٣٧١افغاستان در سالھای  داخلی در کردن جنگھای تر

  . این خصوص تشکلیل نشده است درمحکمھ کھ متأسفانھ ھنوز ، متھم گردید نقض حقوق بشر جنگی و

، شھر پرنفوس کابل بھ شکل عمدی افغانستان آنھم در دوره جنگ ھای داخلی در اتی کھ دربزرگترین جنای

آن  قتل عام مردم افشار بود کھ در، سیستماتیک توسط جنایات کاران صورت گرفتھ یکی ھم آگاھانھ و

این جنایت توسط جنایتکاران جنگ ھای داخلی از . یک شھر انسان فقط بھ جرم ھزاره بودن نابود گشتند

یونس ، سید حسین انوری، شیخ محسنی، مال مارشال فھیم، شاه مسعود احمد، جملھ عبدالرب رسول سیاف

بزرگ ترین جنایت را این افراد در تاریخ افغانستان و جھان . صورت گرفت . . .عبدهللا و  داکتر، قانونی

برابر  کشتن مردان خانواده در، خانواده بھ نام شان ثبت کردند کھ شامل تجاوز بھ زنان در برابر مردان

، تکیھ خانھ افشار جملھ در اماکن ھمگانی از کشتار مردم در، زنان بھ برده گی گرفتن دختران و، زنان

  . بود، تجاوز بھ جرم ھزاره بودن قتل و، مردگانبی حرمتی بھ اجساد 

جنایت  مھم این است کھ. مرتبط است نھ بھ کمیت جنایت کیفیت عمل جنایت کار بھ چگونگی وجنایت 

آموزش دینی اسالم و  ھم در. ش داشتھ استجنایت جنایت کار چھ ھدفی از ھ است وبرای چھ صورت گرفت

ھنگامی کھ . نظر گرفتھ شده است عالم در ی از تمام بشریت ونمونھ ا، نفس یک آدم، حقوق بشر ھم در

 جنایات ضد بشری در یکی از، افشارجنایت . یک شخص را می کشند در حقیقت ھمھ بشریت را کشتھ اند

  . بشریت استتاریخ 

شیخ آصف ، عبدالرب رسول سیاف، برھان الدین ربانی، طرف احمد شاه مسعود جنایت از زیرا این

 این تراژیدی یک شھر در. گروه اتنیکی صورت گرفتھ است محسنی و دیگران بھ ھدف محو نابودی کھ

  . سل کشی بوده استن، این جنایت از، نیت جنایت کاران ام شده اند وانسان بھ جرم ھزاره بودن قتل ع

پس  جنایت وارد کوچھ ھای افشار شده و غارت و افشار برای قتل و پس از تسلط بر مھاجمان سنگ دل

منازل شان بھ شھادت  آنھا را در تن افراد جوان زدند وھجوم بھ خانھ ھا و منازل مردم دست بھ کش از

اینان تاچند . و خیابانھا شھید کردند رساندند و حتی زنان را بھ اسارت گرفتھ و مردان را در کوچھ ھا

 داخل منازل شده ووحشیانھ  و. وز و تخریب منازل ادامھ دادندقتل و غارت و تجا، روز متوالی بھ کشتار
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 اق بارز جنایت بھ مفھوم حقوقی برجنایاتی کھ در افشار ارتکاب یافت مصد. ھیچ جنایتی دریغ نکردند از

  . اساس قوانین ملی و بین المللی است

افغانستان گرچھ  اما در. تکبین جنایت مجازات شوندنظم جامعھ ایجاب می کند کھ مر اقتضای عدالت و

بھ ھمان مقیاس جنایتکاران نھ تنھا مجازات نشده بلکھ ، بزرگترین جنایات تاریخ بشریت انجام گرفتھ است

  . ھمچنان جنایت می کنند بھ مناصب باالی دولتی و حکومتی گماشتھ شده و

محاکم داخلی امروز نھ توان و نھ . اما بھ معنای مخدوش شدن اصل مجازات جنایتکاران نیستن امرای

  . اراده الزم برای محاکمھ این جنایتکاران را دارد زیرا خود از جنایتکاران تشکیل شده است

ت سایر والیا کابل و سوی زورمندان محلی در مردمی از ی غصب زمین ھای دولتی ومشکل دیگری فعل

توانایی چندانی برای  می رسد دولت نیز نظر است و بھ کشور فساد در ترین مظاھر از بارز، کشور

اند کھ غاصبان با وزارتخانھ  این باور مردم بر. مبارزه با این معضل عظیم اجتماعی و اقتصادی ندارد

آنھا می  لطھ دولت برس اعمال قانون و مانع از، این امر پیوند دارند و، نمایندگان مجلس ھای دولتی و

زورمندان  قانونی در اختیاربھ صورت غیر، سراسر کشور ن درجریب زمی اکنون میلیون ھا تا. شود

، قوماندانان جھادی جمعیت نزدیکان مقام ھای حکومتی و زورگیران از این چپاولگران و اکثر است و

  . تن سخن میگویندبس بردن و کشتن و سالح و زور اتحاد سیاف اند کھ با و شورای نظار

 و چور در ھا یاستفاده جوی پھلوی دیگر بی کفایت کرزی در و دوران حاکمیت مصلحت گرا سیاف در

تفنگداران ظالمش بیشترین  رسول سیاف و. کوتاھی نکرده است دولتی نیز چپاول زمین ھای شخصی و

، حاجى شیرعلم، ممتاز جنگساالرانش چون سیاف و. زمین ھا را در کابل و اطراف آن غصب نموده اند

کدام ھزاران جریب زمین غصب شده در اختیار  ھر. . .  قوماندان داکترعبدهللا، اکیی، آمرعبدالستار

ولسوالی پغمان علیھ سیاف بلند است کھ » شش گذر«از چندین سال بدینسو اعتراضات مردم . دارند

. تصاحب نموده است باشد بھ زور  می گویند باند سیاف حدود ده ھزار جریب زمین را کھ ملکیت آنان می

کشتھ شدن مردم بیچاره منجر گردیده  ف تا حال چندین بار بھ خونریزی وتظاھرات مردم پغمان علیھ سیا

  . ساحھ چانغر در کنار شاھراه کابل ـ کندھار موقعیت دارند بخشی از این زمین ھای دعوای در. است

لھ را بھ زور تصاحب شده بھ قیمت ھنگفت باالی سیاف و حواریونش ھزاران جریب زمین دشت چمت

ھای شدیدی  اکنون جنجال  قضیھ دیگر زمین دزدی در ولسوالی کلکان کابل ھم. مردم بھ فروش رسانیدند

داوود کلکانی عضو پارلمان کھ از سفره نشینان سیاف . را دامن زده است سیاف و ھمرھانش دست دارد

حدود یکھزار جریب زمین ساحھ آقاسرای و ) برادرزاده سیاف(است در ھمدستی با قوماندان ممتاز 

حتی . شیخوی این ولسوالی را تصاحب نموده اند و بھ زور تفنگ این زمین را در چنگ شان نگھداشتھ اند
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جالب اینست کھ این زورگیران تفنگدار مالکیت مردم . این دزدان بین خود در اثر اختالفاتی درگیر شده اند

  . ز مقام دولتی قبالھ ھای تقلبی ساختھ اندرابا استفاده ا

عبدالرب رسول سیاف  -مصاحبھ ای داشت با یکی از سران جھاد ، چندی قبل تلویزیون خصوصی لمر

محاکمۀ شان  اما وقتی صحبت بھ جنایتکاران و، در ابتدا حاکم بھ نظر می رسید او. نماینده در پارلمان

ریاکاران دین ھمھ چیز را  آنجایی کھ این از. آیات متوسل شد بھ خواندن وارخطا و پاچھ و دست و، رسید

اساسی بھ فھم دین بھ این لحاظ اظھار نمود کھ فھم قانون ، عینک فریبکاری دینی می بینند از زیر

خداوند از ما ، شما بین آنھا صلح کنید، مسلمانان با ھم درگیر شدند خدا است کھ اگر ضرورت دارد امر

طیاره بست دشمن دیروزی  قدرت لمیده و آن سال ھایی کھ بر در یتکاران قرن چرااین جنا. ی خواھدم

  بین خود صلح نکردند؟ ، اینان خون می ریختند پول میفرستاد و) روسھا(شان 

، تندآتش جنگ ھای خاینانھ می سوخ ایشان تقاضای صلح ننمود؟ وقتی مردم در آن وقت خداواند از آیا در

آمد بین ما نیستند اما بالفاصلھ ھم خواھان جور ھنوز دیگران دامن زدند و گ راامر خداوند کجا بود؟ جن

  !ما آنقدر گنس و گول نبودیم کھ دیگران از ما استفاده کنند: متوجھ می شود و می گوید

باز می خواھند این ملت بھ ، این ملت دل شان یخ نکرده است سر، فیصلھ رارد می کنند کسانی کھ این

این کدام افراد اند ، مردم کھ یک بار بدست گرگ صفتان تشنھ بھ خاک و خون غلتید. تدخاک و خون بغل

  . کھ دل شان بھ این ملت یخ نکرده است؟) جز ویرانگران سھ دھۀ اخیر(

 نزد ملت یک جنایتکار و در تو. گروھی را رھبری کردم ھستم و من پیش ملت یک مجاھد: تسیاف گف

. . . عربستان سعودی و، تو یک جاسوس حلقھ بھ گوش آی اس آی، تیقاتل ھزاران انسان بی گناه ھس

ھمان گروھی کھ ، تو ھمان گروھی را رھبری کردی کھ این ملت را بھ روز سیاه نشاند! سیاف. ھستی

ھمان گروھی کھ خون مردم مظلوم ھزاره را مباح می ، دختران افغان را پیش پای عرب ھا انداخت

ھمانی کھ اکنون ھم زمین ھای مردم پغمان  تو، سرمی برید، م حزب وحدتھزاره را بھ نا ھر دانست و

بھ این می گویند . یک عصا چوب در دستم نبود، وقتی از زندان برآمدم، وی گفت. را قبضھ نموده اید

  موتر و زمین را از کجا کردید؟  چاکر و و نوکر، آرگاه و بارگاه، اما این ملیون ھا دالر. اعتراف جانانھ

تنھا خدا است کھ ھر : در جواب گفت، آن وقت مانع از جنگ نشدید سیاف پرسیده شد کھ چرا در از وقتی

، پس این خدا بود کھ جنگ ھا را در کابل شعلھ ور نمود، بھ تعبیر سیاف. چیزی را بخواھد کرده می تواند

رق مردم میخ می ف بر، زنان را بی سرپرست و کودکان را آواره نمود، خانھ ھای مردم را ویران کرد

تنظیم ھای (  دھھ ھفتاد در، عفت زنان تجاوز نمود بر، آنان را زنده زنده در کانتینرھا کباب نمود، کوبید
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حرکت ھای مولوی محمد نبی ، حزب اسالمی خالص، حزب اسالمی، شورای نظار، جمعیت، محاذ، اتحاد

  . )ندداشت ملت روا بر جفای بزرگی را. . . شیخ آصف محسنی و محمدی و

با ، داشتھ حمایت ھای کرزی قرار در، سقوط طالبان بعد از، ادامھ ی جنایت ھای خود در، رسول سیاف

  . دست بھ غصب گسترده ی زمین زده است، کمک و مشوره ی افراد تجارتی خود

. . . تعمیرھای مجلل با قصر و باغ و، بازار ساختن مارکیت و، گروه اقتصادی سیاف، غصب زمین ھا با

استقامت . شھر کابل و اطراف آن صورت گرفتھ است غصب این زمین ھا از دو استقامت در. ختھ اندسا

، استقامت دوم نیز وزیر اکبرخان. پغمان الی ارغندی می رسد، اول از کوتل خیرخانھ آغاز و بھ چمتلھ

، شھر کابل نیزمرکز  در. قلعھ حیدر خان الی ارغندی می باشد، بازار کمپنی، خوشحال مینھ، باغ باال

سیاف و گروه اقتصادی وی تعمیرات و زمین ھایی راغصب و یا با پول بدست آورده از این تجارت 

  . دولت برخوردار است رییسحمایت ھای بی دریغ  سیاف از. خریداری کرده است

 ارکنون ھیچ اقدامی برای مھ اما تا، دارد غصب اموال و دارایی ھای مردم وجود شکایت ھای زیادی از

میالدی نیروھای آمریکایی بھ خانھ ی سیاف در  ٢٠٠٧تنھا در ماه مارچ . نامبرده صورت نگرفتھ است

  . ارتباطات احتمالی وی با تروریزم بوده استکھ علت آن بیشتر مسایل امنیتی و پغمان یورش بردند

تھ و قول داده کھ سیاف بدلیل حملھ ی نیروھای آمریکایی پوزش خواس کرزی بارھا از، پس از این حادثھ

پس از آن سیاف مجال بیشتری برای فعالیت ھای تجارتی غیر مشروع . تکرار نشود چنین مواردی دیگر

مردم در پغمان بارھا نسبت بھ غصب زمین ھایشان و ھمچنین زندانی شدن وابستگانشان . یافتھ است

عریضھ و  ه کردند اما با ھرشکایت و مقابل پارلمان مظاھر درزندان شخصی سیاف بھ دفتر رییس جمھور

محاکم کشور ھیچگاه دوسیھ  رنوالی وڅا. تھدید ھا از جانب سیاف و افرادش علیھ آنان بیشتر شد، مظاھره

  . با نیکی یاد می کند، وی بھ عنوان استاد سیاف ھای غصب توسط سیاف را روی دست نگرفتھ و ھمیشھ از

   احمد مشاھد
  ؟ستین ینآن درد كدام است كھ درمان شد

  ؟ستین یآن لطمھ كدام است كھ جبران شدن

  نگردد خواه ریخواه وطن بھر تو خ بد

  . ستین ین گرگ ھمان است كھ چوپان شدنیا
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 . ابلھی است حقوق انسان گرفتھ صحبت از ھمھ جا را ییزورگو و یچپاولگر، انتیخ، خشنونت

  ایچراگاه دن رگاھی است درید

  . کنندیخون برپا م ودرند یم، ندزنیشھا میگلھ م بر خشنونت گرگھا با

  . ندیھا خرگوش بھ دنبال آزار  ایر لھ ویح با رگاھی است روباه ھاید

  . کنندیرون میبکاسھ  چشمان الشھ ھا را از  رحمانھیکرکسھا ب و

  :می پرسد مبھوت انسان آشفتھ و و

  . ؟گفت حقوق بشر ازھم  شود بازیا میآ

گرماگرم  یسالھا در و است شورای نظاربھ ص اشخان یتر روفادا از م جمعیت ویتنظ احمد مشاھد عضو

ھم بھ  سران جھادی پیشوند داکتر را مثل دیگر طب را تمام ناکرده راھی پاکستان گردید و، پاکستان رفتن

مربوطات ورسج  دستھ مسعود در یتندروان از یک، یسقوط رژیم نجیب بعد از او. نامش عالوه کرد

منحیث والی والیت  کندز تخار و ھمین دلیل با اوج درگیری ھای تنظیمی در بھ. آمد  بھ حساب می فرخار

 جمعیت در و پایگاه ھای عمده شورای نظار مشاھد زمانی کھ ورسج یکی از. تخار بھ وظیفھ گماشتھ شد

، او شخص پول پرست. ورسج تعیین گردیده بود منحیث مسوول جبھات فرخار و، آمد شمال بھ حساب می

وقتی پای منفعت پولی در میان باشد از عزیزترین دوستانش . رک استیعین حال ز در دل وکینھ ، حسود

بحران  مرج و ھرج و، عبدهللا د بدلیل مخالفت بین تیم کرزی ووجنرال داو مرگ بعد از. گذرد ھم می

ھ عبدهللا دیکت د ووقوماندان عبداالول بھ طرفداری داو. ولسوالی ھای ورسج و فرخار باال گرفت امنیتی در

جنگید کھ   مشاھد علیھ او می دیکتھ فھیم و خرماوی بھ پشتوانھ و قوماندان قھار بھ کوه برآمده بود و

جنگ  زندگی مردم فرخار و ورسج ایجاد کردند و بیگناھان زیادی در دربدری عمیقی را بر پریشانی و

  . بین شان کشتھ شدند

سرحلقھ ھای  کدام سرتیم ھا و ھر، بدخشان ی مجددی اززلم، پروان احمد مقبل از ضرار، تخار مشاھد از

آنان بھ مثابھ  رفتند و از  می مھره ھای قابل اعتماد کرزی بشمار تنظیم جمعیت اند کھ در صفحات شمال

  . کند  استفاده می، اش علیھ تیم عبدهللا  کارھای سیاسی ارزان در دانھ ھای ارزشمند و
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این گوشھ . موقف و قدرت دیگران است رشک بردن از، آزارد مرض مزمن دیگری کھ او را ھمیشھ می

با استفاده از  او. نیرنگ آنان را نابود نماید شخصیتش باعث شده کھ بر رقبای خود رحم نکرده با ھزار

گرفتن حکم قانونی اعدام مخالفینش  ورسج داشت بعد از و جبھات فرخار ای کھ در موقف نظامی و سیاسی

یی بنام مخدوم   آدمکشان حرفھ بعد با پرداختن پول بھ یکی از باندش و  رنوال ھمڅایک  یک قاضی و از

فرخاری ھا و ر مرو عبور داشت و یگانھ مسیر تنگی فرخار، منطقھ کزستان عبدهللا کھ پوستھ ی در

 . رساند  وی را بھ قتل می، ورسجی بھ شھر تالقان بود

معلم جمیل ، گذارد  مشاھد را بھ نمایش می یض وارسنگدلی مر داستان کشتھ شدن معلم جمیل بیرحمی و

شخص مشاھد ھر روز قسمتی . شود مشاھد توسط مخدوم عبدهللا گرفتار و بھ کشتارگاھش برده می بھ امر

تمام  قرار گفتھ شاھدان این شکنجھ یک ماه دوام میکند و. پاشد  از بدن معلم جمیل را پاره نموده نمک می

 . بازد  آنکھ جان میتا ، تکھ تکھ شده بدن او

با نابودی این . شانس نیک دیگری برای مشاھد دست داد، د داودوبا کشتھ شدن مخدوم عبدهللا توسط داو

 د کھ اووبا کشتھ شدن داو. شود اجرا کرده بود نابود می مدارک جنایاتی را کھ توسطھ او اسناد و، آدمکش

یگانھ مانع ، رفت  کندز بھ شمار می اقل تخار ومربوطات حد آخرین موی دماغ مشاھد در بعنوان رقیب و

مقابل معاملھ گری ھایش از سر راه برداشتھ شد و بعد از آن با دست بازتری  نظامی بالقوه در سیاسی و

 . مصروف یکھ تازی در منطقھ است

ورین مام. مشاھد یک سالھ معاش معلمین و مامورین را دزدید، الدین ربانی  برھان ییدر زمان اداره تنظ

پیش ، والیت تخار بود ھنگاش مقابل ریاست اطالعت و فر اداره  و معلمین شکایت را بھ ربانی کھ مقر

، دسترس نیست آن زمان بھ جواب گفتھ بود کھ مشاھد معاشات شما را گرفتھ اما در ربانی در دفتر. کردند

شود اما این قضیھ تا حال   میوقت آمد بھ مسئلھ رسیدگی  ایران مسئولیت سفارت را بدوش دارد ھر در او

 . مسکوت مانده است

 ٢٠کنار سایر کمک ھایش  ایران در. ایران بود احمد مشاھد در اوایل حکومت کرزی سفیر افغانستان در

مشاھد تمامی این بورسیھ ھای تحصیلی را بھ دوستان و اقارب . بورسیھ تحصیلی برای افغانستان داد

لھ بیست نفری کھ در چوکات این بورس راھی ایران شده بودند جم از. نزدیکش اختصاص داد بسیار

ادبیات توانستند بھ تحصیل ادامھ دھند بقیھ بحدی ناالیق  دیگر در یک نفر صرف مسعود ترشت وال و

 . ھمان سمستر اول ناکام شدند بودند کھ ھمھ در
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معدن  زی فاکولتھ جیولوژی ورشتھ جیودی وقتی از، کابل بود جاوید برادرزاده مشاھد کھ خانھ سامانش در

کھ ، گردید وزارت انکشاف شھری مقرر شعبات دیزاین در رئیس یکی از، پولیتخنیک کابل فارغ شد

 . ندارد ای بھ مسلکش کوچکترین رابطھ

بالفاصلھ بھ حیث رئیس ، فارغ شد پوھنتون مزار زمانیکھ از وی نیز ایوب برادرزاده دیگر طاھر

آن بھ ریاست منابع بشری وزارت انکشاف دھات ارتقا  گردید بعد از قررانکشاف دھات والیت تخار م

 ونکور یقنسلگر کانادا و در سفارت کشور کھ در شودیک پسرش بنام عبدهللا مشاھد شش سال می. یافت

 . ستین برخوردار زین یسواد کاف از د وینمایفھ میوظ یاجرا یپلوماسید یخالف ھمھ نورمھا

ملکیت ھای  جایداد و، سرمایھ ھای واقعی وی شاید ممکن نباشد اما فقط بخشی از دارایی آگاھی یافتن از

برای ، برای مردم، این زاویھ با تحلیل مشاھد از. گیرم  می  دانند را بھ معرفی  اش می  وی کھ ھمھ درباره

اتکایش ، ندز  بھ ثبوت میرسد کھ نظام فعلی کھ دم از دفاع از مردم و دفاع از دموکراسی می چندمین بار

 . در والیت تخار روی چھ کسانی بوده و ماھیت شان چگونھ است

تالقان و والیات دیگر دارد  آنجای ورسج و اینجا و باغھای کوچک کھ مشاھد در حمام ھای نمره و از اگر

 ھوتل آریانا در. ھوتل آریانا شروع کنیم باید از، چشم بپوشیم و بھ جایداد ھای بزرگترش نظر اندازیم

خصوصاً محافل ، مرغوب شھر تالقان است و محافل گوناگون جملھ ھوتل ھای مفشن و از والیت تخار

 . باشد  شخص مشاھد می از این ھوتل مشھور. گردند  آنجا برگزارمی عروسی در

 تالقان است نیز پرفروش ترین تانک تیل در دارد و پل شھروان تالقان قرار جوار تانک تیل آریانا کھ در

نزدیکترین دوستش شاید نمونھ خوبی  کالھبرداری مشاھد از داستان این تانک تیل و. باشد  می او مربوط

بھ نیت ایجاد تانک تیل ، الدین معصومی  در زمان والیت سید اکرام. را شناخت یباشد کھ ماھیت و

ن ھنگامیکھ سند بی. تفنگ خریدند صاحب آن بھ زور زمین را از، مشاھد شریکی بین معصومی و

دارد کھ نام ھردوی شان در جریان نوشتن   رسید معصومی تاکید می  خریداران بھ امضاء می فروشنده و

صدای این زورگیری  نماید کھ چون تو والی ھستی اگر  ولی مشاھد برایش استدالل می، قبالھ ذکر گردد

قبالھ ذکر نمایم و این  ضرور نیست نامت را در شوی بنا  آید و بدنام می  موقفت زیرسوال می، باال شود

گذرد و معصومی ھم از چوکی والیت   چندی می. شود  کار باعث شکست عھد شراکت من و تو نمی

نزد مشاھد  او، گردد  یتالقان م شھر پرفروشترین تانک در از یکیوقتی تانک تیل آریانا . شود  برکنار می

، درایی  دیده مشاھد با نھایت خم چشمی و .ی شراکت را بدست آورد  آمده تا سھمی از عواید بدست آمده

 . یابد  ھمدستی شان پایان می صورت دوستی و پیمان درین رابطھ شده و باین منکرعقد و
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بھترین  باشند کھ در  جریب می ٧٠٠سایر نقاط تخار بیشتر از  چمن و نھر زمین ھای آبی مشاھد در

 فروش می این زمین ھا بیست لک افغانی خرید وجریب  در شرایط فعلی ھر. موقعیت ھای تالقان واقع اند

 . شوند 

تعداد . شود  افغانی می صد ھزار دو تالقان ماھانھ یک میلیون و سرای ھایش در کرایھ صرف دکان ھا و

تعداد زیاد آنھا را بھ . مناطق قیمتی موقعیت دارند ده باب بوده کھ ھمھ در کابل باالتر از حویلی ھایش در

یکی عقب سینما آریوب  منطقھ بادام باغ و یک حویلی در، اش در شیرپور  یک حویلی .کرایھ داده است

 . باغ باال موقعیت دارند در

 ای کھ در جملھ حویلی کھ از، مشاھد اند از بھترین موقعیت ھای شھر تالقان ھم چندین حویلی در در

سفارت ایران بود  یمدت ت ورفیم سو تحت ھر کھ با یربان زیگر زیزمان گر درسرک اول دارد و مدتی 

جملھ زمین غصب  و فعالً بھ یوناما کرایھ داده شده است ازداشت  تخار در یران سفارت کاریا کھ تنھا

 . شده دولتی است

یک ، دوبی یک حویلی در، حال افشاء شده اند افغانستان جایداد ھای غیرمنقول وی کھ تا خارج از در

امنیت مشاھد ھم بھ ، را بھ عھده دارد ئولیت امنیت تمامی وزیرانریاست ده کھ مس. تاجکستان حویلی در

  ریاست ده اعاشھ بدست می از بھ ھمین مناسبت مشاھد ماھانھ بھ تعداد سھ صد نفر. عھده گرفتھ است

 بل ازدارایی ھایش را ق، خوراکش نان جواری بیش نیست، استکھ بھ امراض گوناگون گرفتار او. دآور

خودخواه  خودپسند و، کینھ دلالرغم آنکھ آدم  مشاھد علی. ترکھ کرده است ش تقسیم ومرگ میان اوالدھای

 بد و عین حال شخص متکبر در، کند  د مینظرداشت منافع خود برخور ی با در  مسئلھ بھ ھر است و

ھا تن. باشند گوی او  ھمھ بلی نکند و دراز ارد کھ کسی پای خود را بھ پای اوزبان است و سخت انتظار د

دشنام ، توانند کھ آماده چاپلوسی و تحمل غضب  استفاده برده می موقف او زبون از صفت و  آدم ھای برده

کھ طبق تذکر باال بھ نوکران او بدل شده  جملھ ده ھا فردی از. ھای رکیک و پیشانی ترشی ھای او باشند

  . اند فردی بھ نام حق نظر است کھ حاال شاید حق نظربای برایش بگویند

او بھ واسطھ مشاھد رئیس گمرک در یکی از گمرکات افعانستان تعیین شده و ازین طریق صاحب میلیون 

، اش نمایان گردد پیشانی حضور دیگران بدون اینکھ عرق شرم بر چند محفل در او در. ھا دالر شده است

او کھ چند . احمق استرا سرمایھ بگوید  یک میلیون دالر از کسی کمتر اگر یادآور گردیده است کھ امروز

 . شھر تالقان دارد امروز چندین حویلی صرف در، سال قبل بھ نان شب بند بود و پول نداشت

پیرم ، محمد خاکسار پیر، حاجی آغاگل، مسلکانش چون مطلب بیک  ھم ملک و دارایی ھایی کھ مشاھد و

، قتل، نیرنگ، با خدعھ غیره بھ اصطالح کالن ھای تخار بشیر چاه آبی و، مرزبان قاضی کبیر، قل
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وطن فروشی و متوسل شدن بھ پستی ھای رنگارنگ بدست آورده ، چپاول، خیانت، دزدی، توطئھ، تھدید

زنند تا این را ثبوت   می خویش را خدادادگان جار، خجالت آن را داد خدا نامیده بدون احساس شرم و، اند

رسند نھ اینست کھ ایشان دست بھ   آنھا نمی نمایند کھ دیگران کھ بھ پول و دارایی ھای افسانوی چون

اوالده اینان اگرچھ . قتل و توطئھ نزده اند بلکھ ایشان را خدا نداده است، جاسوسی، وطن فروشی، دزدی

دانند کھ پدران شان تا جاسوس ورزیده   می دارند و  بھ پستی پدران شان آگاه اند دردل آن را تصدیق می

کجا ممکن بود بھ ، بود  پیشانی شان از دور نمایان نمی ی و وطنفروشی بربودند و گذشتھ بیشرافت  نمی

سخنرانی  ھمقطارانش وقتی بھ منابر مشاھد و. سطح یک مملکت گماشتھ شوند چوکی ھای مھم و بلند در

 از عمل بھ غیر ولی در، کنند  مقاومت و ارزش ھای اسالمی را قلقلھ می ھمیشھ دفاع از جھاد و، کنند  می

  . اندیشند م پایھ ھای اقتصادی و اجتماعی خود و فامیل خود بھ چیز دیگری نمیتحکی

  :خدمات ملکی اداری و اداره مستقل اصالحات و یکرس مشاھد در
 خدمات ملکی کار اداره مستقل اصالحات اداری و م کاری مصلحتی کھ بھ سرکردگی احمد مشاھد دریت

این مطلب را عبدالمجید منشی کمیسیون اقتصادی . باشندکشورمی  خود عامالن فساد اداری در، می کنند

 . پارلمان بیان نمود

تا حال  افغانستان ناکام بوده و عبدالمجید می گوید کھ کارکردھای کمیسیون مستقل اصالحات اداری در

اشخاص بی کفایت ، احمد مشاھد با تیم کاری مصلحتی اش. اقدامی را جھت اصالح اداره انجام نداده است

فاقد تحصیالت عالی را در بست ھای کلیدی با اخذ فیصدی سود مالی بھ نفع خود شان بھ کار گماشتھ  و

 . اند

در ھمین حال خانم گاللی جبارخیل رییسھ اداره مستقل اصالحات اداری والیت ننگرھار نیز بدلیل گذاشتن 

متھم  مشاھد را نیز ا نمود وقبل استعف یسوی این تیم چند فاقد تحصیالت عالی از از اشخاص بی کفایت و

 در یدیخورش ١٣٨۵منشی کمیسیون اقتصادی پارلمان می گوید کھ در جریان سال . بھ فساد اداری نمود

 شده و در ترکیب یک ھیات از سوی شورای ملی جھت بررسی وضعیت اقتصادی عازم والیت ننگرھار

کار کردھای داکتر  کی آن والیت ازخدمات مل آن زمان خانم گاللی رییسھ کمیسیون اصالحات اداری و

با توجھ بھ ادعاھای خانم گاللی چند اداره را در آن والیت مورد . تیم کاری وی انتقاد داشت احمد مشاھد و

بدون  نتیجھ بررسی آنان مشخص شده بود کھ تعدادی از اشخاص نا اھل و داده کھ در ارزیابی قرار

 . استخدام شده بودندبنابر روابط با شخص مشاھد ، تحصیالت عالی

سوی شورای ملی در مورد کدام اقدام  اما از، گزارش این سفر شان را بھ شورای ملی نیز تقدیم نموده بود

 . انجام نشد
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بھ این کمیسیون مبلغ سھ میلیارد دالر تخصیص ، حالی کھ در کنفرانس پاریس نیز جھت اصالح اداره در

بھ معنی آنست کھ پول را ، یص سھ میلیارد دالر بھ این ادارهعبدالمجید می گوید کھ تخص، داده شده است

قبل در یک کنفرانس  یخانم جبارخیل چند. غرض تباھی ادارات بھ عنوان اصالحات بھ مصرف برساند

 امریکایی را کھ اداره انکشافی سازمان ملل متحد مشاھد مبلغ ده ھزار دالر - مطبوعاتی در کابل گفت

(UNDP) با مھارت ، مساعدت کرده بود خدمات ملکی والیت ننگرھار اداری و با اداره اصالحات

جیب ھای شخصی شان  آن دفتر کشیده و در عدم آگاھی وی از خاص ھمراه با تعدادی از افراد ش در

 . انداختھ اند

 ١٣٨٥ماه جدى سال  اجتماعى ننگرھار در امور و است کاریُپست ر، بھ اساس گفتھ ھای خانم جبارخیل

، اتیادب، زمیکھ جھت بدست آوردن این بست اشخاص ماستر ژورنال، ت ھاى آزاد گذاشتھ شدبھ رقاب

اما در نھایت یک شخص ، افتھ بودندین رقابت ھا راه یبھ ا، اتیلسانس شرع، ماستر طب، سانس اقتصادیل

س یئبنابر داشتن روابط کھ با مشاھد ر، کھ فارغ صنف دوازده یکی از لیسھ ھای والیت ننگرھار بود

  . برنده اعالم گردید، خدمات ملکى داشت عمومی اصالحات ادارى و

  سابق معادن ابراھیم عادل وزیر
  :طبقھ دارد جامعھ دو

  کار نمی کند طبقھ ای کھ می خورد و

  . نمی خورد می کند و طبقھ ای کھ کار

 
سابق معادن  یروز، عملکرد ابراھیم عادل پرده از، ٢٠٠٩نوامبر  ١٨نشریھ واشنگتن پست بھ تاریخ 

میلیون دالر رشوت قرارداد دومین معدن  ٣٠بدل اخذ  این روزنامھ فاش نمود کھ عادل در. برداشت

 شرکت گروه استخراج و ذوب فلزات، مس عینک لوگر را بھ شرکت چینی در، بزرگ مس جھان

(Metallurgical Group Corp) ،ھا را  رکتش ابراھیم عادل بدون این کھ اوراق داوطلبی دیگر. داد

امریکایی  بھ قول یک مامور - نویسد  روزنامھ می. قرارداد را امضا کرد ھای دالر مطالعھ کند با دیدن بندل

 ٣٠صنایع محمد ابراھیم عادل بھ گرفتن  معادن و کھ در استخبارات نظامی معلومات کافی دارد وزیر
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این مقام امریکایی ادعا . است  دهطرف شرکت چینی متھم ش عنوان رشوت از  امریکایی بھ میلیون دالر

نھصد  میلیارد و٢امضای قرارداد  دوبی بعد از شھر در ٢٠٠٧ دسامبر است کھ پول متذکر در  کرده

ترین بازپرس با پشتاره پول   ھم بدون اندک این وزیر. است مس عینک بھ عادل پرداختھ شده میلیون دالر

 . کشور را ترک نمود

قندھارزمین دولتی مربوط وزارت  جملھ سران مافیا است کھ در از، کرزی حامد برادر، محمود کرزی -

با رادیو آزادی گفت  ٢٠١٣جنوری  ٨ی بھ تاریخ  مصاحبھ زلمی زابلی در. است  دفاع را غصب نموده

آن ملکیت وزارت  جریب زمین را در قندھارغصب نموده کھ بیشتر ٠٠٠، ٢٠کھ محمود کرزی بیش از

قرار است  شده شھرکی بھ نام عینو مینھ ساختھ و  ھای غصب  این زمین رزی بربرادران ک. دفاع است

 . آن بسازد خانھ مسکونی را در ١٣٠٠٠

ترانسپورت کابینھ کرزی ایفای وظیفھ  حیث وزیر وی بھ. نظام کرزی است هللا قاسمی چھره دیگر عنایت -

 را حیف و میل کرد و بزرگ پول ھنگفت این وزارت، این شخص در زمان تصدی این پست. نمود می

 می، رییس پیشین شرکت ھوایی آریانا، هللا عصمتی  ذبیح. ترین لطمھ را بھ شرکت ھوایی آریانا وارد کرد 

 ۴٠میلیون دالر اختالس نموده و  ۶٠آنان ، آتش هللا قاسمی و ریاست نادر  در زمان وزارت عنایت: گوید 

 . اند  مودهبھ این شرکت خساره وارد ن نیز میلیون دیگر

ھوایی کابل دستگیر کرد  میدان در دالر از قاسمی را با بکس پر، ٢٠١١مارچ  ٨رنوالی بھ تاریخ څالوی 

  . کریم خلیلی معاون دوم کرزی وی را رھا و بھ خارج از کشور فرستاد، ولی با گذشت دو روز

  عمر داوودزی
  . ر نکنیدرا دارد ھیچ حرفی را باو مملکتی کھ فقط دولت حق حرف زدن در

 
 ھای پر بکس بار فاش نمود کھ عمر داوودزی ماه یک یا دو نشریھ نیویارک تایمز، ٢٠١٠اکتوبر  ٢۵در 

رقم ، دھد  افزاید پولی کھ ایران بھ افغانستان می  این منبع می. دھد  انتقال می پول را بھ این کشور از

ایران بھ  را از یک میلیون دالر بار دوکرزی ھم تایید کرد کھ داوودزی ماه یک یا . باال است بسیار
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 ابتدا سفیر این رسوایی ارگ بود کھ کرزی داوودزی را ارتقای مقام داد و بعد از. دھد افغانستان انتقال می

 . داخلھ مقرر کرد بعد وزیر پاکستان و افغانستان در

بار دیگر   یک رک تایمزنشریھ نیویا ٢٠١٣اپریل  ٢٩در ، ایران پنھان ارگ از یبھ تعقیب افشای وابستگ

. پردازد  بھ دفتر کرزی ماھانھ یک مقدار زیاد پول بدون حسابدھی می نیز )ای . آی. سی(فاش نمود کھ 

حفظ  این کشور فع امریکا را درشود تا منا  بین جنگساالران تنظیمی تقسیم می شود این پول در  گفتھ می

 . ماھرانھ زیر زده شد یاربس، صدا سر و چند روز این رسوایی ھم پس از. نندک

آن بھ اختالس مالی جنرال  رسانید کھ در خبری را بھ نشر ٢٠١١سپتامبر ٣وال ستریت ژورنال بھ تاریخ 

 پول نقد و گزارش آمده کھ یفتلی عامل اصلی فساد مالی بیست میلیون دالر در. ضیا یفتلی اشاره شده بود

. صد بستر اردو کمک شده بود ھ شفاخانھ چھارتجھیزات طبی است کھ ب میلیون دالر ١۵٣بھ ارزش 

 . دوسیھ آن ھم زیر زده شد، درمیانی حکام مقامات امریکایی در ابتدا این قضیھ را جدی گرفتند ولی با پا

  )شباب(غبرا جنرال ظاھر

  . تاریخ پدید می آید بزرگترین فاجعھ در، می پوشدا جامھ ی تقو، وقتی زور

  
یکی از سقوط امارت طالبانی و بھ حیث  پس از ادشواری ھای بحران ز زاداری بھ عنوان یکی ا فساد

رجحان دادن منافع . ی آیدبدنام سازی نظام نوپای افغانستان بھ حساب م ویژگی ھای مھم و اساسی در

عدم ، ه اعمال ناشایستسر را لتی برای سرنگونی موانع دراستفاده از امکانات دو، منافع ملی شخصی بر

ادارات ھای مھم و زیربنای اساسی فساد درخصیصھ . . . وظایف حکومت و عملکردھا در پاسخدھی از

از چالش ھای  خاین بھ منافع ملی بھ حیث یکی، بی سواد، است کھ بنابر گماشتن چھره ھای استفاده جو

  . افغانستان قد علم نموده است مھم برای حاکمیت در

فضای  جنگ ساالران بر فشار، مصلحت ھای اتنیکیبر  نصب افراد بنا، تشکیل حکومت ھای ائتالفی

سیاسی و در کل گسترش فرھنگ معافیت زمینھ را برای برخی از باندھا و گروه ھای شریر مساعد 
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مھره ھای ، ساخت تا با استفاده از ھر نوع ترفند و مانورھای فرا گرفتھ طی ھرج و مرج سی سالھ

گسترش فساد در . ھ اصطالح لقمھ آور جابھ جا نمایندغارتگر و خاین بھ منافع ملی را در پست ھای ب

جھان  قطار دومین کشور آگنده با فساد در افغانستان بھ حدی است کھ مجامع بین المللی کشورمان را در

گونھ ھای متعدد فساد . تثبیت کرده و برای ادامھ کمک ھای شان بھ محو این پدیده شوم شرط می گذارد

اما بنا بر . از طرف رسانھ ھای متعھد و واقعی بھ کرات افشا گردیده است، اداری توسط مجریان حاکمیت

راھبرد بھ جا ، اعضای شورای ملی بھ عنوان مرجع قانون ساز بی توجھی شمار زیادی از نبود قانون و

  . و فراگیر در مقابل این پدیده شوم ایجاد نشده است

ارنامھ ھای نظامی بھ چشم نمیخورد کوی در  شباب را تا حال ھیچ گونھ خدمتی از اغبر جنرال ظاھر

چندین اداره  کھ دارد بھ دست آورده است و تاحال در. . . العاده ولی رتبھ جنرالی را با مھارت فوق

گردیده  اخالقی برکنار بھ دلیل سوی استفاده از موقف فسادھای مالی اداری و و تقررامنیتی  نظامی و

 . ن ورزش و ورزشکاران گردیدبالی جا است ولی متاسفانھ این بار

 ھمھ و. . . فساد، فساد مالی، فساد اداری، تقلب ھای گسترده، امکانات دولتی موقف و ده ازاسوی استف

بدون ، المپیک با سوی استفاده روابط مافیایی ییسشباب ر اغبرکمیتھ ملی المپیک توسط جنرال  ھمھ در

. ن اداره بودینوش در ش وین سال مصروف عیدسپورت بداند چن ک ویالمپ ورزش و از یزینکھ چیا

 :یو یعملکردھا از یقسمت

امریکایی کمک شورای المپیک آسیا برای انکشاف ورزش  اختالس شش ملیون دالر دستبرد و -

 . افغانستان

لکس ورزشی بھ پبابت سپردن زمین کام از امریکایی دالر رشوت سھ ملیون و پنجصد ھزار اخذ -

 . نکعزیزی با

 . بودیجھ کمیتھ بین المللی المپیک بھبرد دست -

بودیجھ دولتی برای تھیھ  استفاده از ده ھا ملیون افغانی با و دالر ھزار دستبرد ھای گسترده صد ھا -

  . وسایل ورزشی

تخلف دریافت قرار داد ھای  وارداتی توسط اعضای فامیل اش و ایجاد شرکت ھای ساختمانی و -

 . ن سلسلھ مراتب قانون داوطلبیساختمانی داخل استدیوم بدو

وسایل ورزشی  اسناد جعلی دریافت بیست ھفت ملیون افغانی بنام خرید وسایل ورزشی با استفاده از -

 . کمکی عزیزی بانک

 . مسابقات تیم ھای ورزشی بھ بنگلھ دیش در بابت خرید تکت سفر از امریکایی دالر صد ھزار دو -
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بابت خرید تکت سفر ورزشکاران بھ تایلند در مسابقات بازیھای  یی ازامریکا دالر یکصد ھزار بیش از -

 . رزمی

ده ھا میلیون افغانی را تحت نام بودیجھ فدراسیون ھای ورزشی دریافت مینمایند ولی تا حاال ھیچ  -

حقوق را نموده اند  کھ ادعای حق و فدراسیون ھای فدراسیون بنام بودیجھ چیزی دریافت ننموده آنعده از

 . ھ گونھ سرکوب گردیده حتی فدراسیون تکواندوب

حالیست کھ گرداننده گان اصلی ورزش کھ فدراسیون ھای ورزشی ھستند  این سوی استفاده ھا در

نگرفتھ صرف مبلغ  دسترس آنھا قرار در ھیچگونھ معاش امتیاز و بودیجھ برای آنھا پرداختھ نمیشود و

اعضای تیم ھای ملی این فدراسیون  ریھ بھ تعداد محدودی ازافغانی ماھانھ بنام عص ھفتصدبسیار ناچیز 

 . ھا پرداختھ میشود

ریاست عمومی امنیت ملی بدون اطالع مامورین ریاست  اعاشھ خشک کمکی از نفر دوصددریافت  -

 . ماکوالت آنان اعاشھ و اخذ کمیتھ ملی المپیک و عمومی تربیت بدنی و سپورت و

بودیجھ  چند طریق از کشور ھمزمان از ی ھیت المپیک بھ خارج ازدریافت مصارف سفر ھای خارج -

 . پیک آسیامبودیجھ کمیتھ بین المللی المپیک و شورای ال دولت و

 . حیف و میل اضافھ کاری مامورین و اجیران -

 : این اداره وضعیت وحشتناک فساد اداری در

 . اندفساد  ودارای پیشینھ معامالت و داللی کھ افراد بد  تعیین -

 . سفارت ھا بدون رعایت سلسلھ مراتب ارتباط با نماینده گی ھای سیاسی و -

  . برد ھایش نبوده اندتبرکناری مامورین کھ با وی شریک جوال دس -

اناث بدون سلسھ مراتب روابط با فدراسیون ھا و مربیان تیم ھایشان در  ارتباط با ورزشکاران ذکور و -

 . ساعات رسمی و غیر رسمی

مسلح  ھا نفرھبرخورد فیزیکی کاربرد الفاظ غیرادبی و اخالقی کھ خالف اصول ورزشی با استفاده از د -

بسیار خشنش کھ بھ عنوان محافظ با وی میباشند ھمیشھ اجیرھا و مامورین اداره را مورد توھین و تحقیر 

 . ده ھایش نداشتھ باشندسوی استفا ودر مقابل اعمال خالف  میدھد تا جرات ھیچگونھ ابراز نظر را قرار

 ھر سرود ملی اگر، چین ٢٠١٠بازیھای آسیایی گوانجو  ملی در بھ عوض سرودآھنگ پخش یک  -

حضور بیگانھ ھا دست بھ  داشتھ باشد ولی رسمآ سرود ملی است نباید درشباب  اغبر نظر ازایرادی 

  . ریزی مملکت گردد چنین رسوایی زد کھ باعث آبرو

  . کانادا خانھ خریداری نموده است در کاران سھ میلیون دالرپول ورزش از اغبر -
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م یرنوالى مبارزه با جراڅااست یر  طرف از گریدوازده تن د ک بایالمپ یتھ ملیس کمیرئ اغبر ظاھر -

  . فساد ادارى

پست ھای  نزدیکانش را در اعضای خانواده و اغبر ظاھر، ورزشکاران اساس گزارشھای تعدادی از بر

از بودجھ دولتی و کمک ھای جھانی را حیف و میل  میلیونھا دالر المپیک نصب نموده است ومھم کمیتھ 

وی کمیتھ المپیک را بھ بزنس خانوادگی اش مبدل نموده و از این طریق مشغول ھرزگی و . نموده است

 کھ، بدمعاشی بود جگدلگ مشغول قبال در کمیتھ المپیک یک جنگساالر بھ نام انور. چپاولگری است

کلھ پز برخاست بھ جایش سگ ”کرزی او را بھ پاس این خدماتش بھ پست بلندتری ارتقا داده بھ مصداق 

این مردک فاسد در فریب و نیرنگ . ظاھر اغبر را کھ در بداخالقی و فساد شھره است نشاند، “نشست

تصور اینکھ ، زیاما با توجھ بھ فساد حاکم کر، رنوالی وی را احضار کرده استڅاچند  ھر. جوره ندارد

چون این خاین بھ ، و شرکای جرمش واقعا پیگیری شده محاکمھ شوند بعید بھ نظر میرسد دزدی ھای اغبر

  . باند مافیای شورای نظار ارتباط دارد کھ دست بلندی در دستگاه حاکمھ دارند

  الدین مستان  محراب

، ودنخود ب بھ فکر چپاول و جویی و ودنفع کھ ھمان س و، اندیشھ کافی نداشتن علم و جھل ھمان نادانی و

  . یا ھمان صعود است و ترس کھ مانع رفتن بھ جلو

  
  تمامی شبکھ فاسدان این دولت است کھ سند دزدی یک میلیونی وی در از مستان یکی دیگرالدین   محراب

او را ، شا  زمان وزارت خارجھ وی مربوط بھ گروپ دبل عبدهللا است و در. رسید ھای اجتماعی بھ نشر

پول  رنوالی کوشید تا وی را دستگیر وڅا، افشای این سند پس از. فرانسھ مقرر کرد منحیث دیپلمات در

 خارج از چپاولگران در عبدهللا و فھیم این شخص ھم مانند سایر اختالس شده را پس بگیرد ولی بھ زور

  . دینمایم یکشور زندگ

  )یریپنجش(دگروال آقاگل الھام 

  ! خوشبختی بخشیده است سایش وآ، نفھمیدن ھا است کھ بھ این مردم نشناختن ھا و ا ونشنیدن ھ چقدر
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شخص  پولیس سرحدی ھرات مسکونھ پنجشیر پنج و رییس ارکان زون ھفتصد یریگل الھام پنجش آقا

. شریک است، آغشتھ بھ فساد در سرقت تیل قوای آیساف کھ از راه تورغندی داخل کشور می شود

ان وارد می شود با کمیسار آن ازارچھ کالتھ نظرخان اموال بدو ن محصول گمرکی از ایرھمچنان در ب

مسیر راه  بھ طور شراکت محصول می گیرند و از راه میلک با قوماندان تولی بھ نام جالد خان در مرز

پرسونل زعفران را قاچاق می نمود کھ ھمھ  راه میدان ھوایی ھرات طال و این فرد از. پول اخذ می نماید

قومی و گروھی دامن می زند و ترس ، لسانی، این بھ مسایل سمتی عالوه بر. س آگاھی دارندیزون پول

تا کنون بر سر کار خود بوده و بھ کارش کماکان ادامھ می  مسوولین ھم از پنجشیری بودن اش ھست و

لک را صادر کرده است خان در می دستگیری قوماندان تولی بھ نام جالد امر مواد مخدر یرنوالڅا. دھد

مافیای  سپرده شود و بھ یکی از یرنوالڅابا وی شریک جرم بوده نمی گذارد بھ  یریاما چون الھام پنجش

  .است تیل در غرب کشور مبدل شده

  . . . ادامھ دارد

  

www.esalat.org 
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