
 ؟؟؟ستین یطلب ازیامت معامله و یبرا یمحل ،ا پارلمانیآ

  بخش دوم
  )صباح(پژوھش استاد  ق ویتحق

 
 ٣٠محمد یونس قانونی ، محافظ ٢٠حاجی الماس ، محافظ ٣٠مال تره خیل کوچی ، محافظ ٣٩رسول سیاف 

. محافظ ٢٨لی ال، محافظ ٣۵ قدیر حاجی ظاھر، محافظ ١٨ فضل الھادی مسلم یار، محافظ ٢٣مالعزت ، محافظ

  . ستین مبلغ نیازات شامل ایامت گرید افغانی است و ھزار ١٩۵تنھا معاش ماھانھ یک عضو ولسی جرگھ 

  
طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان کھ . ای را برای اعضای خود تصویب کرد مجلس امتیازات ویژه

. تصویب کرد، ای را درنظر گرفتھ ویژه برای اعضای مجلس درزمان خدمت و بعد ازختم مدت کاری امتیازات

براساس مفاد این قانون برای تامین امنیت نمایندگان مجلس بعد از ختم دوران وکالت آنان امتیازات وحقوق ماھیانھ 

پس (پاسپورت سیاسی بھ خود نماینده مجلس ، دو محافظ، ھر وکیل پس ازختم دوره وکالت. است  درنظرگرفتھ شده

رسمی نیز کھ ازنماینده مجلس دعوت   درمراسم. شود خدمت برای خانواده داده می اسپورتپو) ازدوران وکالت

درمورد پرداخت حقوق پس ازپایان دوره وکالت . تواند بھ عنوان یک شخصیت ملی شرکت کند شود ومی

 مراست بھ صورت مادام الع) دالر ٣۴٠٠معادل ( ھزار افغانی١٩۵درصد ازحقوق اصلی کھ بالغ بر  ٢۵جنجال

  . گرفتھ شد نظر

حقوق مردم  ك پارچھ ازیندگان یمردم و مدافع حقوق آن ھا است چرا نما یپارلمان خانھ  نجاست اگریسوال ا

كنند  یشان م یاغراض شخص یمردم را قربان زنند و یخود را م یو قوم یاسیس ك سازی ھر دفاع نكرده و
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 یھا زندگ دادن انفجار را کھ با کشتن و جنگ افروز یروھایو ن یکاره گ ینھ با بیکاب و یتیکفا یب دولت با و

کھ توان  یخارج یروھایلھ نیوس، آنان را یخارج یبانھ ھایپشت اند و ل نمودهیرا بھ مردم وطن بھ جھنم تبد

 ینم قرار یند مورد بازخواست جدیسک نماین ریستند کھ چنین حاضر یانحالل آنان را دارند ول و ینابود

تالش  بھ مردم و یمتگذاردمورد عدم خ ھ دریقضائ یپارلمان و قوه  یھماھنگ ت وعملكرد دول. ؟دھند

 یب ھدف و یب یھا یرانذھا و روزگ یخارج دولت و ازات گوناگون ازیبدست آوردن امت پارلمان بخاطر

 و ن کھ افراد جنگجوینخست یروزھا در. دلزده ساختھ است د ویام ت نایکفا ین نھاد بیمورد ھمھ را ازا

ھمھ  اس وید ھا را بھ یگرفت ھمھ ام عقب پرده قرار یبندھا و راس پارلمان بھ اساس زد شھ دریارت پشر

ن یمطابقت ندارد بلكھ برعكس تأم یچ وجھ با منافع ملیعملکرد پارلمان بھ ھ. سوق داد یرا بھ نابود آرزوھا

ش وابستھ ینظام حاكم با تمام اجزاسازد كھ  ین ثابت میدر افغانستان است و ا یخارج یروھایمنافع ن یكننده 

ھ را ثابت ساخت كھ اگر آنھا وابستھ و ین نظرین پارلمان ایعملكرد مسوول. غرب است كا ویو بھ آمر

محاسبھ  ن حساب ویبا ا. دا كنندیتوانستند بھ پارلمان راه پ یبودند ھرگز نم یگانھ ھا نمیھماھنگ با منافع ب

جنگ ساالران  ییزماآ دان زوریم جنازه در نماز از مان برداشتھ بعدارالد دارد کھ جنازه پارلمان را از یجا

  . ده افغانستان بخاک سپردیستم د مردم مظلوم و یآھ بھ محل اشک و

ھای قومی وزبانی وبرجستھ  فرورفتن نھادھای دولتی دركشاكش، سازد آنچھ كھ وضعیت کشورراخراب ترمی

معیارھای شایستھ ساالری وارزشھای علم وكمال وتوانایی ، رلمانبھتراست كھ ھم حكومت وھم پا، كردن آنھاست

البتھ درجریان . اجتناب كنند، زا و گمراه كننده است ولیاقت را درنظربگیرند وازتورط درمسایلی كھ چالش

ھای خوب وامیدبخشی ھم مشاھده شد كھ میتواند محور  نمونھ، ھایی كھ درپارلمان بروزكرد اختالفات وناراحتی

گیری مشترك شمارزیادی ازوكالی ولسی جرگھ ازتمام  موضع، م وھمدلی ملی دركشورقراربگیرد وآنتفاھ

مجلس شورای ملی می تواند . گروھھای قومی و سیاسی وگردآمدن حول محورارزشھا واصول مشترك ملی بود

كند وبھ كومت بازدرستی را فرا راه ملت وحراه روشن و، ھای مفید وسازنده با تقویت وتوسعھ این چنین حركت

  . عنوان نماد وحدت ملی دركشورتبارزنماید

د گاھھا یان دین میدر. یمل یشورا یرامون معاشات وکالیپ است یزبانزد بحثھا لیاز مسا یکی ھمچنان

بھ  قابل تأمل یز بھ عمل آمد کھ از جھاتیجرگھ ن یولس یوکال انیدرم یحت یاریض بسیضد و نق یھا یوطرزتلق

 یبھ مھماندار ن استدالل کھ آنھا مکلفیشمازند با ایم یرمکفین معاشات را اندک وغیاز وکال ا یبرخ. رسدینظر م

سھ با معاشات کارکنان دولت گزاف وباالتر از توان ین معاشات را درمقایگراید یشمار، شان اند نیاز موکل

ھمواره  ھ کھین وزارت مالیھ منسوبکھ چگون شندیاند یامرم نیشتر بھ ایاما مردم ب. آوردند بھ شمار یبودجھء دولت

ن مورد ازابراز یوتاکنون در، سازندیم را مطرح ل مختلفیدال ر ماموران ومعلمانیمعاشات نخور وبم در پرداخت

راث نا یم، اد کرد است کھی ک نکتھ قابلی. ده اندیورز یمعلوم خود دار لیبھ دال یتراش نظر ومشکل

ً پرداختھ شدهیمراجع مع یاز سو ریاخ یسالھا یکھ ط یبرابرمعاشات دالر ن رسم نا یا بود کھ یفرصت، ن رسما
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 یگرمشاورسازید یازسو. ان آوردیم وعامالن فرا دست بھ فرودست ان کارکنانیرام ک بام و دو ھوایبرابر 

ھزار  ھا با معاشات چند صد و چند در وازرتخانھ یو خارج یمشاوران داخل )ت یظرف( ش ازاندازه یب واستخدام

ز ین مورد نیدر. روبروساختھ است یبھ اصطالح بادآورده را با چالش یوندار کشوروبودجھ کمکھا دار، یلر دا

 ین پولھا بھ بودجھء دولتیکھ ا کشدیم شیھ را پین توجیرا ایز. داردیمھر سکوت را از لب برنم ھیوزارت مال

  . ندارد یربط

 ن ھزاریو چند معاشات چند، شودیده مییاستخوان ملت سا بھ ومانند کارد وظالمانھ ازھمھ وحشتناک شیاما آنچھ ب

ن درکابل یات خانھ وزمیبخصوص مال اتیمال بلکھ بلند بردن، ستین وزرا نیحکومت ومشاور نیمسوول یدالر

نکھ یتوجھ بھ ا بدون، ل کنندیبودجھ خود را تکم بتواند. است شده باالبرده )صد یف چھارصد و پنجصد( تا  است کھ

ھ گزاف یک مالین یچن کسالیش دریخو محل سکونت ین ھایجنگزده وزم یتوانند ازخانھ ھایم ا مردمیآ  بدانند کھ

آن تجاوز کند وبھ  تیمشروع ازحدود دیات نباید مالیبا کھیدرحال. بپردازند، اند کھ خود ساختھ و پرداختھ را

 یاتین مالیچن ساختن یگرفتن وقانونبا  ا حکومتیا نست کھیا پرسش، ن گفتھ ھایبا ھمھ ا. دیظالمانھ درآ صورت

 را عامھیز، است تأسف یجا، باشد یمنف اگر پاسخ؟ ریا خید یبرآ یبلند دالر معاشات پرداخت تواند از عھدهءیم

  . ؟حکومت را پاسخگوباشند یازسو ت شدهیتثب یصدیف  ھ پنجصدین مالیا با معاشات اندک خود چگونھ مردم

  . شورای ملی داده میشود ده ھزاردالروچھارمحافظ بھ ھروکیل

وجھت  اییامریکوکیل شورای ملی ده ھزار دالربھ ھر خریداری وسیلھ نقلیھ دولت متعھد گردیده تا جھت

ازمعاش وکال  این مبلغ درجریان پنجسال، بھ اساس اظھارات یونس قانونی. محافظ بدھددو امنیت آنان  تأمین

  . خواھد شدکسر

اروزی شده کھ بھ اطراف واکناف یفھ شان رھسپاراست آیدل بطرف محل وظن مویآخر یکھ وکال باموترھایزمان

، چھلستون، باغ وحش، دھمرنگ، کارتھ سھ وچھار، پل سرخ وسوختھ، یچوک ده بور، یکوتھ سنگ: ش چونیخو

پل محمود ، یش بارانھ وسنگ ترا، خرابات یکوچھ ھا، وندیجاده م، س آنا ن است فھ مقدیدارلمان کھ محل وظ

را مورد  یوبرباد یرانینھمھ وین این فکرکنند کھ عاملیاندازند وبھ اینظر ب …انھا یمکرور، ششدرک، منچ، خان

ک یھا وچوک ھا منتظر یکاردرچھارراھینکھ ھزاران ھزارگرسنھ وبیا ایو. ؟سرزنش وبازخواست قراربدھند

، وهیزنان ب، تمی ان ھزاراطفالا ھزاریکبارغذا بدھد وی یکھ ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبرا یساعت کار

ن یا کارمندان پائیو، ندینمایم یواقدام بھ تن فروش ییسرپرست وبازماندگان شھدا کھ دست بھ گدا یب یخانواده ھا

ا دست ید وینمایم یلش را سرپرستیتا چھل دالرفام یکھ ازطلوع تاغروب آفتاب بھ حقوق ماھانھ س یرتبھ دولت

دھند بھ ید را سرمید وبخریببر یادیفر یده افغان ایزمستان بخاطرپنج  یوسردرآفتاب سوزان یفروشان کھ درز

ندگان ین نمایگرایازجانب د. ردیده گان صورت گین ستم دیبھ نفع ا یصلھ ھایشنوند کھ فینند وبھ گوش میبیچشم م

را  یتیرات امنمقامات مسوول وادا، نھیکاب، دولت  - رفتھ مردم دفاع ازحقوق برباد ید برایروزگذران ملت با

نصورت  ند درآیاقدام نما ین کاریدانند اگر بھ چنیآنان م، وبازپرس قراربدھند موردبازخواست یتوجھ ا یبخاطرب
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عاجل  یازھاید بدانند کھ کشورنیندگان باینما. ا سازدیشان مھین ھمھ سھولت را بھ ایشود کھ ایدولت حاضرنم

 یگرسنگ، کی دورونزد یکشورھا یست انداز لھ ودمداخ، یتیم امنیاوضاع وخ، یبخاطرخشکسال یوفور

قاچاق معادن زمرد ، یرھزن، یدزد، اختالس، ل رشوتیعامھ ازقب ییچوروچپاول دارا، مردم یشانیوپر

بمباردمان کورکورانھ ، ساالران تفنگداران وجنگ یوبار بند یوب ییزورگو، قاچاق مواد مخدره، والجورد

د وقت را ازدست داد واقدامات یداردکھ نبا …افغان درکشور ت ده ھایلولدومعیشھ، یخارج یروھایوخودسرانھ ن

  . ردیعاجالنھ صورت گ

کھ تاچھ مدت  یت سربازان خارجیموجود، ورندیچون مسالھ خط د بزرگ یھا یده گیگرافغانستان کشیازطرف د

، ندگان داردید نمایوتائ ینیکھ ضرورت بھ بازب ین المللیب ینھا مایقراردادھا وپ، درافغانستان حضورخواھند داشت

کھ بھ  یارد ھا دالریلیبازپرس م، مجدد کشور یاعماروبازساز یبرا ین المللیجلب توجھ جامعھ ب

مردم و  ینجاست اگرپارلمان خانھ یسوال ا. . . گریل دیده است وده ھا مسایروبھ کجا مصرف گردیکشورسراز

 یخود را م یقومو یاسیك سازسیق مردم دفاع نكرده وھرك پارچھ ازحقویندگان یا است چرا نمامدافع حقوق آن ھ

 یھارویو ن یکاره گ ینھ با بیوکاب یتیکفا یدولت بابكنند و یشان م یاغراض شخص یقربانزنند و مردم را 

 یخارج یبانھ ھایوپشت اند ل نمودهیرا بھ مردم وطن بھ جھنم تبد یگ جنگ افروزرا کھ با کشتن وانفجاردادنھا زند

ند یسک نماین ریستند کھ چنیحاضرن یوانحالل آنان را دارند ول یکھ توان نابود یخارج یروھایلھ نیوس، آنان را

  . ؟دھند یقرار نم یمورد باز خواست جد

 بھ مردم وتال ش پارلمان بخاطربد یمورد عدم خدمتگذارھ دریقضائ یوه پارلمان و ق یعملكرد دولت و ھماھنگ

 ین نھاد بیھمھ را ازامورد یھدف وب یب یھا یوروزگزران ھا یت وخارجازات گوناگون ازدولیتست آوردن ام

شھ درراس پارلمان بھ اساس ین کھ افراد جنگجو وشرارت پینخست یدرروزھا. زده ساختھ است د ودلیت ناامیکفا

ن بھ عملکرد پارلما. سوق داد یاس وھمھ آرزوھارا بھ نابودید ھا را بھ یعقب پرده قرارگرفت ھمھ ام یزدوبندھا

در افغانستان است و  یخارج یرو ھایمنافع ن ین كننده یمطابقت ندارد بلكھ بر عكس تأم یچ وجھ با منافع ملیھ

ن ین پارلمان ایعملكرد مسوول. كا وغرب استیش وابستھ وبھ آمریسازد كھ نظام حاكم با تمام اجزا ین ثابت میا

توانستند بھ پارلمان  یبودند ھرگز نم یگانھ ھا نمیمنافع بھ را ثابت ساخت كھ اگر آنھا وابستھ و ھماھنگ با ینظر 

دان یرم دارد کھ جنازه پارلمان را ازدارلمان برداشتھ بعد ازنمازجنازه د ین حساب ومحاسبھ جایبا ا. دا كنندیراه پ

  . ده افغانستان بخاک سپردیمردم مظلوم وستم د یجنگ ساالران بھ محل اشک وآھ ییزورازما

 VIP ک کارت مخصوصی، ھ مخابرهیک پایع یتوز، اسىیع پاسپورت ھاى سیوادھاى آنان توزبھ وکال و خان

ماھانھ ، معاش ماھوار مطابق قانون، ھ خانھیھزارافغانى ماھانھ کرا ٣٠، ستر خوان افغانى پول د ٦٧٥٠٠ماھانھ 

کھ بھ عنوان سفرخرچ ھزار افغانى را  ٢٥. تقاضا شده است. . . ات موتر ویل و روغنیت ھزارافغانى براى ١٢

ون وھفت یلین پول ھشت میازجملھ ا -دیگویبشردوست م، ل وسناتور داده شده استیبراى دوره رخصتى بھ ھروک
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رون یا بیرخصتى را درکابل و  ات دورهیوکالى والکھ شمارى ازیلصدوھشتاد و پنج ھزار افغانى است و درحا

  ازکشور بھ سررسانده است 

 ھزارا ٣٠ماھانھ ، ستر خوان افغانى پول د ٦٧٥٠٠ماھانھ ، حقوق ییکایصددالرآمرکھزارودویل ماھانھ یھروک

ھزار افغانى را کھ بھ  ٢٥بھ عالوه . . . ات موتر ویل و روغنیت ھزارافغانى براى ١٢ماھانھ ، ھ خانھیفغانى کرا

ن ھمھ پول یا دیشما قضاوت فرما. ده شده بود ل و سناتور دایعنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى بھ ھر وک

پرداختھ شود ، ھ دارندیسرما یونھا افغانیلیکھ تعداد آنان ازچوروچپاول وطن م یھ وبھ وکال یق تھیازکدام طر

  . ازداردیدآ نیرمجدد شدیوتعم یگرکشوربھ بازسازیزآن بھ تاراج رفتھ است وازجانب دیکھ ھمھ چ یدروطن

  عبدالروف ابراھیمی رئیس پارلمان
واھد فھمید این است کھ چگونھ درمقابل کسی کھ ما را آفریده وھمھ چیزما از اوست آن چھ انسان ھرگز نخ

  . ؟!؟ !؟ مسوول خواھیم شد واوازما بازخواست خواھد کرد

  
چون عبدالروف  -تکھ داران قدرت . ن قدرتمداران وجنگ ساالران استیامروزعبورازچنگال خون یمشکل اساس

امرهللا ، یرزیگل آقاش، دبل عبدهللا، یبسم هللا محمد، یونس قانونی ،رسول سیاف، تورن اسماعیل، یمیابراھ

ن یصالح الد، یرسالنگیبص، یاکبر، یمحسن، یلیخل، یانور، محقق، ید منصورنادریس، عطامحمد نور، صالح

 . . . برادران مسعود، یانورالحق احد، م خرمیکر، فاروق وردک، یربان

والی تخار وازفرماندھان سابق حزب  لطیف ابراھیمی ادرکوچکبر عبدالروؤف ابراھیمی رئیس پارلمان و

اسالمی برھبریی گلبدین حکمتیار متھم بھ سؤاستفاده ازموقیعت اداری وفساد مالی گردید بھ رویت شواھدی کھ بھ 

 کھ از کابل نشرات دارد بر این گزارش ھا مھر تائید گذاشتھ نواندیشی نیز رسیده است و شبکھ تلویزیونی یک نیز

بیش ازچھل  است رؤف ابراھیمی رئیس پارلمان طی یک سفری با ھمراھیی دوازده تن ازاقارب و خویشاوندان

این کار رییس مجلس نماینده گان ، گان برخی ازنماینده. ی دولت بھ مصرف رسانیده است ھزار دالر را از بودجھ

نشست عمومی مجلس نیزیکی این موضوع امروزدر. را شرم آوردانستھ وخواستار برکناری اوشده اند

ھمھ از ناکارایی شورای ملی بھ ستوه آمده اند واین قوا را حتا بھ کمیشن کاری متھم . ھا بود ترین بحث ازجنجالی

سھ . گان ازھرکس دیگری بیشتر متھم بھ ضعف مدریت وناکارایی دراین نھاد است رییس مجلس نماینده. اند کرده

گذرد کھ او اکنون دریک سفر دیگر بھ خارج از کشور رفتھ است؛  می نمیروز ازسفرخارجی عبدالرووف ابراھی

آگاھا ن میگویند کھ مخالفت با فساد اداری و مالی . اند  شان دانستھ گان حق خود نماینده سفرھایی کھ برخی از

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ن پارلمان ا رئیس مجلس افغانستان نھ بخاطر از میان بردن فساد بلکھ بھ دلیل عدم توجھ بھ اعزام دیگر نمائنده گا

  . 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

  سناتوران وکال و
  خون ملت: گفت؟ گفتند چھ نوشی

  پوست ملت: گفت ؟گفتند چھ پوشی

  جھل ملت از: گفت؟ چھ راه این ھا را بھ دست می آوری گفتند از

  . . !!در جعبھ طالیی خرافات : گفت؟ جھل چگونھ نگھداری و مراقبت میکنی گفتند از

  
سوی لوی ھ ھا و اخطارھا ازیافت احضاریی رغم درن افراد علیا. وکال وسناتوران کھ متھم بھ اختالس می باشند

کی از یمنبع کابل پرس کھ . ن نھاد حاضر نشده اندیی بھ ایقات و پاسخگویتاکنون برای انجام تحق ،سارنوالی

ن افراد گفت کھ لوی یضمن اعالم اسامی ا، ھ ی لوی سارنوالی است و نخواست نامش فاش شودیمقامات بلندپا

دستاورد چندانی ، ن مقامات دولتیایاد برای مبارزه با اختالس و فساد میسارنوال افغانستان علی رغم تالش ھای ز

اسی یاھرم ھای فشار س، ھ کھ متھم بھ دست داشتن دراختالس می باشندیوی افزود کھ مقامات بلندپا. نداشتھ است

س ییر. ،س جمھور کرزی ازلوی سارنوال کشورییت جدی ریل عدم حمایبدلھ سارنوالی دارند و یعل

آوردردستگاه حکومت اشاره می کند اما اقدامات جدی وی را  ازچندگاھی بھ وجود فساد اداری سرسامجمھورھر

قات یمانع ازادامھ ی تحق، ھ ی دولتیجھ ی وساطت مقامات بلندپایس جمھورحتا گاه خود درنتییر. میده ایتاکنون ند

 . می شود

است کھ نام  کھ قصد داشتھ لوی سارنوال. ی کھ متھم بھ اختالس می باشندیط فعلی فقط نام چھارتن ازوکالیدر شرا

از افشای نام ، ت بغالنیر در والیستی اخیل کشتھ شدن وی درحادثھ ی تروریزافشا کند اما بدلیل را نین وکیپنجم

ل کشتھ شده ی پارلمان اشاره نمود ین وکیزان اختالس این منبع تنھا بھ میا. ل کشتھ شده خودداری می کندین وکیا

 . ی بودیکایون دالر آمریلیم میک و نیمتھم بھ اختالس ل کشتھ شده یو گفت کھ وک
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بھ سارنوالی ، ق وزارت دولت درامور پارلمانی بھ اتھام اختالسینام چھار تن ازوکال و سناتورانی کھ از طر

 : ن می باشدیی نکرده اند چنیفراخوانده شده اند و آنان اعتنا

  . ل پارلمانیوک دربرا و پسر، ت بغالنیکارخانھ ی سمنت غوری وال اختالس در، د جعفر نادرییس

 . اختالس در کارخانھ ی سمنت غوری بغالن، د منصور نادارییس

 . دوھزار افغانی و پنجاه و ون و ھشتصدیلیاختالس نوم، ت ننگرھاریسابق سرپرست وال، حضرت علی

ن با یزل در زمان وزارت شھدا و معلولیل دیتر تیکی عقد قرارداد شصت پنجھزارلی، در دو مورد، قھ بلخییصد

 . نیوبین و معیلی برای بود و باش معلولیک دربند حویز در قرارداد یمی و مورد دوم نیت عارف کرشرک

ھ ھا بھ وکال و ید ارسال احضارییضمن تا، گردر وزارت دولت درامور پارلمانییک منبع دین حال یدر ھم

ای ملی بھ سارنوالی فراخوانده ن بھ اعضای شوریز بھ اتھام توھیا نیافزود کھ خانم ماللی جو، سناتوران نام برده

 . شده است

ن مسالھ یدرکنار ا. عی بدل شده استیھ ی دولت اکنون بھ امری عادی و طبیان مقامات بلندپایوجود اختالس درم

ی بھ حدود دو یکایکصد دالر آمریک ھزارویش از چھار ماه است کھ وکال و سناتوران معاشات خود را ازحدود یب

ش معاشات وکال و سناتوران پس از افشای ین افزایگفتھ می شود کھ ا. ش داده اندیفزای ایکایھزار دالر آمر

ن بود یش معاش ایل وکال برای افزایدل. ھ ی حکومت صورت گرفتھ استیازی مقامات بلندپایمعاشات گزاف امت

اکنون . نان نشودمی از معاش آیان از معاشات گزافی برخوردار باشند اما معاش آنان حتا نیکھ چرا وزرا و وال

مکتوبی را بھ ، مخالف قانون اساسی و قانون رسانھ ھای ھمگانی کشور، چند ماھی می شود کھ دولت افغانستان

ھ ی اسناد خوداری یتمام ادارات دولتی ارسال کرده و ازمقامات خواستھ است کھ از مصاحبھ با خبرنگاران و ارا

ی ھای مردم توسط ھرشخص و مقام درھر رده ای کھ یوال و داراافشای موارد سوء استفاده واختالس از ام. کنند

  . عی و قانونی آنان استیباشد جرم محسوب نمی شود وبلکھ حق طب

 ١١درست چند روز بعد از . سپتمبر بھ اوجش رسید ١١بعد از حادثھ ، شھرت ومحبوبیت اصلی حضرت علی

یا بھ نام ژولت تحت رھبری جورج معاون مرکز سپتمبر تیم ھای سیا بھ افغانستان سرازیر شدند و یک تیم س

گری برنتسن کھ رھبری تمام تیم ھای سیا درافغانستان را بھ  . اوپراتیفی سیا در افغانستان بھ حضرت علی پیوست

کھ آخرین مغاره درتوره بوره ، ٢٠٠١دسمبر  ١٧تا  ٢٠٠١نومبر  ١٨نوشتھ است کھ از تاریخ ، عھده داشت

وتقریباً دو ملیون دالر پول بھ حضرت علی فرستاده  بیش از سھ بار، دریک ماه، ی افتیدبدست نیرو ھای امریکای

حضرت علی کھ بعد از بھ اصطالع 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، است
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 کالن  یھا یچپاولگر وھا  لیکو

  
، سوی برخی رسانھ ھا منتشر شدهفھرست غاصبان زمین ازاعضای ولسی جرگھ کھ نام ھای شان درشماری از

انتشار این فھرست کھ در آن نام ھای شماری از اعضای ولسی جرگھء . خواھان بررسی جدی این مسالھ شده اند

روزنامھء ھشت صبح . ن نماینده ھای مردم را بر انگیختھ استخشم جدی ای، این کشور نیز بھ چشم می خورند

چاپ کابل فھرستی ازغاصبان بزرگ زمین را کھ گفتھ شده در نتیجھء بررسی ھای یک کمسیون خاص دولتی 

 . بھ نشر رساند، تھیھ شده

یت ھای این کار را ترور شخص، حاال آن عده ازاعضای ولسی جرگھ کھ بھ عنوان غاصب زمین معرفی شده اند

اسنادی کھ بھ دست روزنامھء ھشت صبح رسیده نشان می دھد کھ در بیشتر از یک دھھء . مھم کشور می دانند

گذشتھ حدود دو ملیون جریب زمین دولتی در افغانستان ازسوی افراد مختلف بھ شمول مقام ھای دولتی غصب 

حسین انوری نماینده ھای بر حال ولسی  مال تره خیل کوچی وسید، در این اسناد از عزت هللا عاطف. شده اند

جرگھ و نجیب هللا کابلی عضو سابق ولسی جرگھ و رییس حزب مشاکت ملی نیز بھ عنوان غاصبان زمین نام 

  . برده شده است

در اسناد آمده است کھ مال عزت هللا عاطف پنجصد جریب زمین را درمنطقھء قرغھ و نجیب هللا کابلی 

این اسناد مال تره خیل در. غصب کرده اند منطقھء کاریزمیر وولسوالی شکردرهدر جریب زمین راششصدوپنجاه 

ست ھزار نمرهء رھایشی در ولسوالی بت خاک و سید حسین انوری متھم بھ غصب یکوچی متھم بھ غصب صدوب

ھم بھ زمھاجرین و قوماندان ممتااکبر وزیر پیشین امور. احاطھء برج برق منطقھء وزیر آباد شھر کابل شده است

. اساس این اسناد متھم اند کھ پنجصد جریب زمین را درمربوطات ناحیھء بیستم شھر کابل غصب کرده اند

ازاین میان صرف عزت هللا عاطف عضو ولسی جرگھ پیش : درھمین حال لوی څارنوالی افغانستان می گوید

مال عزت : اد متھم تحقیق خواھند کردافرمورد سایردر. ازاین نیز بھ اتھام غصب زمین در این اداره دوسیھ دارد

در خصوص غصب زمین در بند قرغھ نزد ما دوسیھ دارد و این دوسیھ بھ محکمھ فرستاده و چند نفر نیز 

حساب می آید وبارھا در ده سال گذشتھ غصب زمین در افغانستان یکی از مشکالت عمده بھ . مجازات شده اند

دربیشتر موارد درغصب زمین افراد زورمند و ، بھ اساس گزارش ھا. نگرانی شده استنسبت بھ این مسالھ ابراز

ھر چند در . مقام ھای دولتی دست دارند اما تا اکنون کسی در پیوند بھ این مسالھ محکوم بھ مجازات نشده است

 اما پیش ازاین وزارت، اسناد تازه ارایھ شده آمده است کھ حدود دو ملیون جریب زمین درکشور غصب شده اند

  . زراعت گفتھ بود کھ مقدار زمین ھای غصب شده بھ چھار ملیون جریب می رسد
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  جرگھ  یل ولسیوک ریقد ظاھر

  
 ٣٠٠حدود . رسد میمیلیون دالر ٣۵٠اوبھ اندازه کافی سرمایھ دارد ومجموع سرمایھ اش بھ  -دیگویرمیظاھرقد

نھ اش بھ سیصد تاچھارصد ف وماھاھمچنین مصار. عراده آن ضد گلولھ است٢٠موتر دارد کھ ازاین تعداد 

  . می رسدھزاردالر

تعجب آور است کھ موصوف آن را از کجا ، دارایی حاجی ظاھر قدیر سھ صدوشصت وپنج میلیون دالر است

عراده موتر بوده و مجموع سرمایھ اش بھ  ٣٠٠کھ مالک : ظاھر قدیردرولسی جرگھ گفت! ؟ دریافت کرده است

با آن کھ عبدالظاھر قدیر شریک بودن در تجارت را رد کرد . امریکایی میرسدسھ صدوشصت وپنج ملیون دالر 

تا چھاردھھ پیش و حتا دو دھھ پیش گمان نھ ، ھزار دالرمیرسد ۵٠٠تا  ۴٠٠اما افزود کھ مصرف ماھانھ او بھ 

ال نھ میدانم کھ ح. کنم کھ سرمایھ ی تمام سرمایھ داران والیت ننگرھار بھ دو و یا سھ صد میلیون دالر بوده باشد

موترھای ضد مرمی نیز اکثرآ ذریعھ ھمین فامیل بھ غنیمت ، قدیر چند عراده از این موترھای را ازپدرارث برده

این ھمۀ سرمایھ ھای . ؟وجالب اینکھ این چھارصد تا پنجصد ھزار دالر را درچی راھی مصرف میکند. گرفتھ شد

لکیت ھای مردم میباشد درغیرآن اسمان دالر نمی بارد و غارت وغصب م، خون و آتش ثمره ھمین چورو چپاول

. چندی قبل ده ھا تن درشھر جالل آباد دست بھ اعتصاب غذایی زدند. از زمین ھم پوند ویا کلدار نمی روید

عبدالظاھرقدیرعضو مجلس نمایندگان بھ کمک یک عضو شورای والیتی صدھا جریب زمین  -ندیگویم یتعداد

اما اکنون نھ زمین بھ آنھا داده می شود و نھ پول آنھا . ن ھای شخصی باالی آنھا فروختدولتی را بعنوان زمی

آنھا ھشدارمی دھند تا زمانی کھ حقوق خود را دریافت نکرده اند از اعتصاب دست نخواھند . مسترد می گردد

  . از سویی ھم نماینده عبدالظاھر قدیر این ادعاھا را رد می کند. کشید

داران  والی وشماری ازسرمایھ، وان شماری از بزرگان و موسفیدان قوم مومند در والیت ننگرھاردرجریان سال ر

این نمایندگان در یک کنفرانس خبری ادعا کردند کھ والی و شماری . ھای دولتی متھم کردند را بھ غضب زمین

شان  ننگرھار بھ تصرفحدود بیست ھزار جریب زمین دولتی را درمربوطات ولسوالی رودات  ازسرمایھ داران

درجریان شش ماه نخست سال روان ، گوید اداره مبارزه با فساد اداری می. کنند درآورده و روی آن کار می

با ساختن اسناد جعلی سی وسھ ھزار جریب زمین دولتی ، ھایی کھ جدیداً در کابل اعمار گردیده شماری از شھرک

  . را غضب نموده است
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 . قاچاق نموده است ییکایون دالرامریر بھ ارزش دوصدشصت نوملیاھرقدظ یحاج: دیگویلوال میزاخ

 . ھ اشترنگ راستھ را خالف قانون وارد نموده استیلھ نقلیھزارنوصدعراده وس یم اللیمحمد نع

و اکنون لقب  یشوند قوماندان جھادیپ یان را کھ زمانیقاچاقبران وزورگو زدهیدوھزارس یماه م زدهیخ سیبھ تار

م ماه یک ونی: نده مردم ننگرھاریرنمایعبدالظاھرقد: ن رسوا ساختیکشند چنیدک مینده مردم را با خود یال ونمیوک

مجلس  یازاعضا یکیریظاھرقد، ر شدند وپس از ضبط آنھایت ننگرھاردستگیقاچاق آرد دروال یھا یقبل الر

 یشرکت ھا -لوال عالوه کردیزاخ. ھا شده است یآن الر ییخواھان رھا یک تماس تلفونیدر  یندگان بھ وینما

کاروان صلح را بھ عھده  یر کھ رھبریقدن ظاھریقاچاق دست داشتھ و ھم چن نیر در ایروعبدالقھار قدیجبارقد

مرز  ین دو شرکت تا کنون ازآن سویھمراه با ا کاروان یحلقھ د سول. ن بار خواھان کمک شده استیچند، داشت

 چھارھزارششصدشده ورد کرده کھ از جملھ ھفت ھزارھشتصد آن راجسترآرد وا یدوازده ھزارسھ صدنوددو الر

ون ین قاچاق دوصدشصت نوملیارزش ا. شده است ینھ دولت خود داریھ محصول بھ خزیده وازتادیآن قاچاق گرد

  . ک صورت گرفتھ استیزده نودیسال س یجوزا یھشتادنو تا س ین قاچاق ازاول جوزایدالربوده وا

. ن متھم بوده استیزدرقاچاق ھروئیقبالً ن، یپسرقوماندان برجستھ جھادنده ملت وین نمایا، قجعھ بھ سواببا مرا

 یحارنوال یاست عمومینامھ روزواستناد بریون طلوع نیزید تلوزده نویاسد س یچنانچھ براساس گذارش مورخ س

بود  یھشتم سرحد یلوا قوماندانکھ  یزده ھشتاد شش زمانیسال سردریظاھر قد، مبارزه بامواد مخدر یصاختصا

  . ن دست داشتیلوگرام ھروئیک ست سھیکصدبیقاچاق در

کھ در پست  یربھ شمول پسر عمھ ویشاوندان ظاھرقدیخوس توسط پنج نفر ازینجرپولیرموتررن محمولھ قاچاق دیا

ھوراست ان مشیاز زورگو یکیر یظاھرقد. شدیانتقال داده م، نمودیفھ میوظ یفایا یسرحد یسکرترنامبرده درلوا

فھ بود؛ بدون موجب ازطرف یوظ یس کھ مصروف اجرایفھ شناس پولیاز سربازان وظ یکیقبل  یچنانچھ مدت

ک بود ینزد ید کھ حتیدربرابر چشم خبرنگاران چنان لت و کوب گرد یو یگاردھایروبادیظاھرقد یبرادرحاج

  . ده شد ه استیرسانن صحنھ بھ اطالع مردم یع از طرف ناظرین موضوع بھ صورت وسیا. جان بدھد

ھ اشترنگ راستھ یلھ نقلیدروارد نمودن ھزارنوصدعراده وس: ل مردم قندھاریوک یدزیحم یم اللیھمچنان محمد نع

ن شراب را قاچاق کرده یھمچن یدزیحم یالل. دست داشت، ران ممنوع شده بودیوز یشورا ید آن از سویکھ تور

حدود : ت فراهیل والیم وکیع هللا صمیسم. د کرده استیمرگ تھدز روز گذشتھ بھ یاز کارمندان گمرک را ن یکیو 

ع هللا یسم، ت فراه وارد کشور و ضبط شده بودیق سرحد والیل بھ شکل قاچاق از طریدو ماه قبل پنج تانکر ت

کھ  یم زمانیع هللا صمیھمچنان سم. ن تانکرھا شده استیا ییھ تماس گرفتھ و خواستار رھایر مالیم با وزیصم

 . خود استفاده سوء کرده است یاسیاز پاسپورت س، کرد یبوتل شراب را از مسکو وارد افغانستان م هپنجا

م یعظ. ھ فشار وارد کرده استیر مالیبر وز یمال یافت کمک ھایبھ خاطر در: ینده مردم غزنیما یعارف رحمان

 ینساج یشیرھا یخانھ ھا یقانونر یع غیھ خواھان توزیر مالین بار از وزیچند: بغالن" نده مردمینما" یمحسن

ر یخواھان موظف شدن پسرش بھ عنوان مد: کاینده مردم پکتیل نمایمان خیمحمود سل. ت بغالن شده استیوال
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مقرر شدن پسرش در  یھ برایوزارت مال یس منابع بشریپول را بھ رئ یمقدار یکا شده وحتیت پکتیگمرک وال

  . شنھاد کرده استین پست پیا

  )لیوک(مال تره خیل 

  
حملھ بھ مردم و تیر اندازی محافظانش بھ دلیل ترافیک در کابل با سابقھ ی مجلس مالتره خیل نماینده کوچی ھا در

محافظین وی در کابل ھفت غیرنظامی . با موتر بدون نمبرپلیت، و کشتھ شدن یک فرد و زخمی شدن دو تن دیگر

زی قرار دادند کھ دو تن پس از انتقال بھ بیمارستان جان را در منطقھ پل خشتی در حوزه اول کابل ھدف تیراندا

وھمچنان دریک حادثھ دیگردر نتیجھ حملھ افراد نظامی مال ترخیل . بدستور ارگ موضوع پیگیری نشد. دادند

. ترخیل نیز حضور داشت، در جریان حملھ. پنج تن زخمی و دو تن نیز کشتھ شدند، کوچی بھ مردم در کابل

کراچی وان مورد ، دحام پل خشتی برای گشت و گذار رفتھ بود کھ با یک کراچی وان مواجھ شدمالتره خیل دراز

سایر کراچی وان ھا بھ طرف گارد ، غضب و لت وکوپ گاردوی قرارگرفت کھ چرا سد راه وکیل صاحب شدی

ر زخمی در پی آمدند کھ ناگھان توسط گارد ھای دیگر بھ آنھا تیراندازی صورت گرفت کھ سھ نفر کشتھ و شش نف

اما . بھ گفتۀ شاھدان عینی مال تره خیل بطور مخفیانھ با رھا کردن چپن ولنگی خود فرار کرده است، داشتھ است

زرمندان بر مظلومین این سرزمین  شاھد ظلم و تعدی، جای تعجب است کھ مقامات دولتی و امنیتی سکوت کرده

 . فقر زده ھستند

وانان و عابرین در جاده میوند کابل بھ اثر تیراندازی محافظان مال  کراچی در پی کشتھ و زخمی شدن ھفت تن از

برخی  -ھا در مجلس نمایندگان و یک تن از نامزدان دور دوم انتخابات پارلمانی  نماینده کوچی -خیل کوچی  تره

 . ھا حاکی از آن است کھ او از رفتن بھ دادگاه سر باز زده است گزارش

بھ عنوان یکی از حامیان اصلی حامد کرزی رییس جمھور در مجلس نمایندگان بھ شمار خیل کوچی کھ  مال تره

ای کھ خواستھ  گوید کھ او حاضر است برای دفاع از خود در ھر محکمھ ھا علیھ خود را رد کرده می اتھام، رود می

ر محکمھ و ھر اما من را اگر ھ، عمل شخصی است و بھ من ھیچ تعلق ندارد، جرم«: او گفت. برود، باشند

چون ھیچ چیز بھ من ، من حاضرم، ای کھ من را کسی بخواھد در ھر محکمھ. مرجعی بخواھد حاضرم کھ بروم

 «. ارتباط ندارد
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خیل کوچی متھم است زمانی کھ بتاریخ سوم اسد با محافظانش از چوک پل خشتی در جاده میوند عبور  مال تره

در این حادثھ کھ دو تن . جاده درگیر شده و دست بھ تیراندازی زده استوانان و عابرین در این  با کراچی، کرد می

خیل نیزحضور  خود مال تره، ھای شاھدان عینی ھا و گفتھ براساس گزارش، کشتھ و پنج تن دیگر زخمی شدند

بود سارنوالی اعالم کرده  لوی، این درحالیست کھ پیش از این. داشتھ و با تفنگچھ بھ سوی مردم شلیک کرده است

پیش از اقدام . تواند بھ مبارزات انتخاباتی خود ادامھ بدھد خیل کوچی ازکابل فرار کرده و نمی کھ مال تره

  . خیل رسیدگی شود ھ مال ترهیرییس جمھورنیز تاکید کرده بود کھ بھ دوس، سارنوالی لوی

  . ترافیک نیست است و اصال نمبرندارد و ثبت شده) مالخیل(نمبرپلیت موترھای مال تره خیل بنام 

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 

دند وحتی قصد کشتن امرحوزه دوازده را کھ جلو ایشان را تی پولیس حوزه دوازده موفق بھ فرار شیاز پوستھ امن

بقول یکی ازرسانھ ھا اختطاف گران بھ یکی از اعضای پارلمان . گرفتھ بود ھم داشتند کھ موفق بھ این کار نشدند

زمانکھ این اشخاص دستگیر گردیدند شخصی بنام مالتره ، طبق تازه ترین خبرازیک منبع. ارتباط نزدیک داشتند

کوچی نماینده مردم کوچی درپارلمان بھ آمر حوزه زنگ می زند و با شدت تمام باالی آمر حوزه فریاد می خیل 

آمرحوزه می گوید کھ ایشان را ھنگام ؟ کشد کھ تو با کدام جرات برادرزاده و خواھرزاده ھایم را دستگیر کردی

زیر داخلھ صحبت را قطع می کند و چند مالتره خیل با دشنام دادن بھ آمرحوزه و و. اختطاف دستگیرکرده است

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

فردا . ی وزیر داخلھ اختطاف گران از قید حوزه دوازده رھا می شوند و بھ خانھ خود می روندطبق حکم شفاھ

زمانی کھ آمر حوزه بھ دفتر کارش می رود برایش گفتھ می شود کھ شخصی آمده و گفتھ است کھ یک فرمان 

را می خواند می بیند کھ  زمانی کھ آمرحوزه فرمان. باالی حوزه را باخود آورده است کھ باید تسلیم آمر حوزه کند

فرمان از طرف مالتره خیل کوچی عنوانی آمریت حوزه دوازده ھم پولیس نوشتھ شده است و امر شده است کھ 

سالح و مھمات را کھ پولیس از افراد دستگیر شده اش بدست آورده است دوباره بھ شخص آرورنده نامھ مذکور 

  . مالتره خیل تماس برقرار گردد تسلیم داده شود و در صورت ضرورت بھ نمبر شخص

  )لیوک( ین انورید حسیس
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باران بھ دلیل نشر مصاحبھ ایشان . قبل جعفری باران ازسوی برادر سید حسین انوری تھدید بھ قتل شد یجند

باران اعالم نموده است کھ طی یک . دروبالگ سایھ روشن ازسوی برادرسید حسین انوری تھدید بھ قتل گردید

  . ی برادرسید حسین انوری اعالم نموده است کھ بھ زودی رنگت را از روی زمین گم می کنیمتماس تلفون

درجنایات افشار کھ . درتراژدی افشار می باشد، ارتباط سید حسین انوری یکی ازنقش آفرینان جنگ ھای داخلی

. کل ممکن کشتھ شدندزن و مرد بھ وحشیانھ ترین ش، ده ھا کودک، ک بوقوع پیوستیزده ھفتاد یدر ماه دلو س

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

اچار شدند کھ محل زندگی خود را ترک ن، بسیاری از ساکنان افشار شھر کابل پس از این جنایات و درجریان آن

  . 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 

وحزب جدیدی بھ نام حرکت ازاختالفات با شیخ آصف محسنی در حزب حرکت اسالمی انشعاب بوجود اورد 

والی کابل و والی ھرات ، او درطول سالھای حاکمیت خود در وظایف وزیر زراعت. اسالمی مردم بوجود آورد

استفاده ھای سویی از قدرت ووظیفھ اش نمود او درمیان مردم اصیل ھرات جایگاھی ندارد و بعنوان یک استفاده 

بدرفتاری از وی با خبرنگاران بھ ثبت رسیده است کھ افرادش  چندین. جو وغاصب زمین ھای ھرات یاد می شود

سید حسین انوری یکی از مخالفین قلدر درمقابل حاجی . نیز خبرنگاران و افراد عادی را لت و کوب می نمودند

محمد محقق است و این دو نفر نمادھای برجستھ ای برای اختالفات میان سید و ھزاره در افغانستان بھ شمار می 

  . ندرو

سید حسین انوری با تربیت گروھی خاص بھ شکل مرموز مخالفین خود را سرکوب می کنند و بسیاری ازمردم و 

سید حسین انوری از درک جھاد و خون . حتی جریانات سیاسی در مقابل این فرد جرات بیان حقایق را ندارند

ھای بزرگ ومارکیت ھا وبلند منزل ھا در شھدا توانست معامالت بزرگی را راه اندازی نماید ومالک دھھا ھوتل 

او یکی از سردمداران بزرگ سادات است کھ ھنوز با . شھر کابل ھرات و دیگر شھر ھای بزرگ افغانستان باشد
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او توانست با خرچ و مصرف پولی زیاد بھ مردم . حریفان غدر سیاسی خود چون خلیلی و محقق مقابلھ می کند

او از جملھ افرادی . ای مردم را خریده و خود را بھ وکالت پارلمان برساندتاجک و برخی ھوادان پشتونش آر

  . جنایات سید حسین انوری ارتباط وی با جنایات افشار استی ازیک. است کھ در لیست سیاه جنایتکاران قرار دارد

كرده و  یاخاذ یشرع یبھ نامھا یپولھا كھ سالھا از مردم ھزاره ین انورید حسیس: سدینویھزاره م یمایصداوس

، یلین یصادق، با بھ شھادت رساندن فرمانده مشتاق یسن انورید حیات اش ادامھ داده وسین پولھا بھ حیتوسط ا

قتل عام ھزاره ھا در ، ت روشن فكر وجوانان نخبھ ھزارهیترور ده ھاشخص، ینیم شاه حسید ابراھیس، یكاشف

ھ یكرھزاره تغذیدر و قع مانند انگل ازخود پ. بسند نكرده. . . و افشار اخفال كردن قومندانان ھزاره بھ نفع مسعود

واحد ملت  یكره ایپ ینابود یبرا یقندھار یخ آصف محسنییک شیارنزدین یا. اش پرداختھ یكرده و بھ نابود

جامعھ ھزاره  یھزاره كھ ھر كدام در رھبر یاسیو س یبرجستھء ھنر یت ھایشخص ینابود یھزاره و برا

ور یگر از فرزندان غید یكینابود كردن  یامروزبرا. كندیغ نمیدر یزیچ چیاشتند و دارند از ھبرجستھ د ینقشھا

 یدارگر ھزاره را كنار زده و خودشان ھمانند سالھایب ید بتواند چھره ھایتا شا. شان كردهیھزاره اقدام بھ ربودن ا

شان یات اش ادامھ دھند تا اربابانش از ایق بھ حین طریتا از ندین مردم سوء استفاده نمایك گذشتھ از وجود ایتار

  . حساب برد

خ یر سالگذشتھ ھنگام خروج از منزل اش توسط افراد شیدر اواخ ده بانیك دیر مسئول ھفتھ نامھ پیمد یمیمسلم فھ

ھ از آنجا آغاز یقض. ستیشان نیمعلومات از ا چیربوده شده كھ تاكنون ھ) ید انوریس یبھ سركردگ( یآصف محسن

ن با از یاول یازخبرنگارانش بود برا یكیكھ خود (ون امروزیزیتلو) با یمصاحبھ اش دریدوسال پ یمیھفشد كھ 

تمام صاحب  یمیپرده برداشت شھامت فھ یك رسانھ جمعیدر  یقندھار یخ آصف محسنیش یره ایات زنجیجنا

بھ  خ رایان شیص اطرافبھ خصو خ آگاه بود شوكھ كرد ویات شیتخت وخارج ازكشور كھ از جناینظران را در پا

خ مكار در سن یبا خواھر مشتاق توسط ش ید مشتاق و ازدواج اجباریموضوع مرموزشھ یمیفھ. كرد یعصبان شد

ن یك ایتار یخ را بھ بحث كشاند و در نقطھ ھایت شیو ده ھا جنا یلین یو بھ شھادت رساندن صادق، یزده سالگیس

و منحرف  یون تمدن دستپاچھ شدند ودنبال راه فرار بھ فحاشیزیلوھ تین قضیكھ بعد از انداشت یھ روشنیت سیجنا

ن یشھ وارد شدن ازراه مذھب را درجامعھ ھزاره تجربھ كرده بوده وازیخ كھ ھمیش. كردن اذھان عامھ پرداخت

د و چھ یرا كھ نكش یق مردم صادق ھزاره را بھ ھر طرف كھ خواست كشاند و از بازوان شان چھ كار ھایطر

ھ یھمسا یاز كشور ھا یاسیس یاز ھاین سوار بر ذھن مردم ساده ھزاره چھ امتیكھ نكرد و ھمچن یھا یاخاذ

ن بار ھم مسلم یا. برندیخ نمیگران كھ حساب از شیك تعداد ھزاره دیر از یوگر نھ غ، ش گرفتیخو یبقا یبرا

است  یھودیشان یم كرد كھ اخوانده را متھ یخ درس حوزه ویھ قم ھمان جا كھ خود شیرا كھ در حوزه علم یمیفھ

ان بھ صورت شبنامھ در یو دانشجو، طالب، بھ عنوان علماء یھ ھایبھ پخش اطالع و در داخل جامعھ ھزاره اقدام

ختھ یدست اش ر ینبرد چون كھ آب ُخنك رو یھ ھا ھم كار بھ جاین اطالعیا. نمودند یكابل بخصوص دشت برچ

  . شده بودند
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ن سبب با پادر یبھ ا. ختیدل اشك تمساح ر یاز تھ یشد و در ركاب كرز یكرزاخ دست بھ دامان یبھ ناچار ش

 یآقا. دیان رسیخ آصف از رسانھ ھا كم كم بھ پایات شیوزارت اطالعات و فرھنگ بھ بازگو كردن جنا یانیم

. نكرد) اكتفا( ین آن قنجیدر رسانھ ھا بھ ا یقندھار یخ آصف محسنیات شیجنا یھا یبعد از افشاگر یمیمسلم فھ

درشماره دوم ) ت ھایجنا یبازخوان(ده بان مقالھ را باعنوان یك دیبھ نام پ) ھفتھ نامھ(ھ یك نشریبا در دست داشتن 

، یمجر یدانوریس، قتل یمفت، یخ آصف محسنیست سھ عقرب ھشتادھشت نشر كرد كھ درآن از شیاش شنبھ ب

 یخ آصف و انوریش ید رسوایگر بھ تشدیبار د كیكھ . نشر كرد. . . . مقتول و یلین یصادق، مشتاق مقتول

عدالت  یھ دھھ ھفتاد عصری برایشباھت بھ نشر یلیرا خواندم خ یقین مقالھ تحقیكھ من ا یدر واقع وقت. پرداخت

عدالت  یعصربرا(ھ مثل یك نشریا یل یك رسانھ مستقیاز بھ یواقعاٌ مردم ھزاره ن. فشیداشت كھ من عاجزم از تعر

د یست معروف سیترور یخ بھ سركردگیان شیچند بار توسط اطراف یمیم از آن بھ بعد مسلم فھیدار) ده بانیك دیو پ

م خانھ یكھ قبل از ربودنش گفتھ بوده بھ حر یمیفھ یك باربھ گفتھ خود آقاید بھ ترور شد كھ یتھد ین انوریحس

  . ھ كشتن نموده بودهد بیرا تھد یشان پدر ویاب ایتجاوز شده كھ در غ ید انوریشان توسط خود سیا

. ستیست دردمند چین ژورنالیشت ایدار وقلم بدست جامعھ ھزاره درقبال سرنویفھ رسانھ ھا و قشر بیوظوزا امریآ

و اگر امروز جامعھ . دید دولت را تحت فشار قرار دھد تا دولت خود مجبور شود كھ اقدام نماید بایما با یرسانھ ھا

ن ینده دست ایواكنش نشان ندھد درآت نكند ویئولت درمند ھزاره احساس مسسین ژورنالیشت ایبت بھ سرنویما ن

ان را از قلم بدستان ما خواھد گرفت و در یب یباز تر خواھد شد و آزاد یمذھب یایست و مافیترور، باند آدم روبا

  . دچار خواھد شد یمیگران ھم بھ سرنوشت مسلم فھینده دیا

 )لیوک(هللا گل مجاھد

  
هللا گل مجاھد نماینده دست دارد ، درغصب زمین و ایجاد فضای نا امنی، زآباد ولسوالی ده سبزدر شھرک نورو

  سھ صدفرد مسلح غیر مسئول در اختیار دارد کھ ھمواره مردم را در این ولسوالی تحت فشار قرار می یوو

ن درشھرکابل تنظیم نمودن تظاھرات ضد حکومت و غصب زمی، لت وکوب حاجی نوروزیکی ازتاجران. دھند

  . مواردی ھستند کھ هللا گل مجاھد بھ آن متھم شده است

اختطاف ھای مسلحانھ و جرایم ، ترور در، اختیار دارد کھ هللا گل مجاھد پولیس کابل میگویداسناد موثق در

دزدی و سرقت سالح دست ، حملھ مسلحانھ، هللا گل مجاھد در اختطاف. سازمان یافتھ در شھر کابل دست دارد
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مجاھد . ولسی جرگھ اجازه بازداشت اورا بھ ما بدھند و بناً رییس جمھور، اسنادش در اداره ما موجود است، ددار

آدم ربایی و جرایم ، ازصالحیت ھای پارلمان و حزبی خود سوء استفاده می کند واین عضو مجلس اقدام بھ ترور

ولسی جرگھ و برخی احزاب سیاسی  مشخصا ازاعضای -پولیس میگوید. سازمان یافتھ درشھر کابل کرده است

چندی قبل چھار انجنیر جاپانی از . کشور خواست کھ زمینھ را برای دستگیری هللا گل مجاھد مفسد فراھم کنند

این چھار انجنیر برای بررسی و ساخت سرک . سوی جنت گل برادر هللا گل مجاھد در ده سبز کابل ربوده شدند

ماموران پولیس و نظامیان اردوی ملی برای رھایی این . سفر کرده بودند بھ منطقھ ده سبز در شمال شرق کابل

این درگیری ھفت  در. جاپانی عازم این منطقھ شده بودند کھ با افراد مسلح هللا گل مجاھد درگیر شدند چھار انجنیر

بایان و آدم ر، بیتشر قاتالن. غیرنظامی و یک مامور پولیس کشتھ و بیش از ده فرد ملکی دیگر زخمی شدند

در آنجا میلھ دارند و کارھای غیر قانونی را سازمان دھی ، دزدان مسلح شھر کابل در خانھ هللا گل مجاھد ھستند

جنایی پلیس کابل از خالف ورزی ھای بی شمار هللا گل مجاھد عضو مجلس نمایندگان با استفاده از . می کنند

اختطاف و ، قتل، کم یازده مورد کھ شامل غصب زمینسخن گفتھ و میگوید کھ وی در دست ، مصئونیت پارلمانی

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

ل مجاھد عضو مجلس جنرال ظاھر علت اصلی رخ دادن پنجاه درصد جرایم سازمان یافتھ در پایتخت را هللا گ

نمایندگان خوانده و از حکومت و پارلمان می خواھد کھ وی را بزودترین فرصت بھ پلیس تحویل داده و یا اجازه 

او را تعلیق و بھ ما ، ما از ھمین خاطر می گوییم کھ مسئونیت پارلمانی او لغو شود: دستگیری او را صادر کنند

علت اصلی جرایم کھ در کابل رخ . و بالخره جرم و جرایم در کابل کم شودتسلیم نماید تا ما از آن تحقیق نماییم 

ً ، می دھد جرایم سازمان یافتھ توسط ھمین افرادی کھ در آنجا  %50مھ قبال ھم می خواستم بگویم کھ تقریبا

وکالی ملت ، بناء تقاضای من از دولت افغانستان و از وکالی محترم پارلمان. موجود است صورت می گیرد

شریف و عزیز افغانستان و رئیس پارلمان اینست کھ این شخص را بھ ما تسلیم نماید و یا ما را اجازه دھد کھ او 

هللا گل مجاھد و برادرش جنت گل عامل کشتھ و زخمی شدن پلیس و افراد ملکی در ده سبز . را دستگیر نماییم

بگفتھ . آغاز کار اعمار شھر کابل جدید شده استاست و در این قضیھ با راه اندازی تظاھراتی خشونت آمیز مانع 

هللا گل مجاھد عضو مجلس نمایندگان حدود شصت نفرافراد مسلح غیر قانونی ، رییس تحقیقات جنایی پولیس کابل

لوگرام آمونیم نایتریت را نیز یدارد کھ با سالح ھای سبک و سنگین مجھز اند و ھمچنین از نزد وی حدود سیزده ک

  . ند کھ ازآن در ساخت مواد انفجاری استفاده می شودبدست آورده ا

. کند مسعود درکنار ریاست کریکت بورد بھ حیث مشاورامورقبایل و سرحدات درمشاور خانھ کرزی نیزکار می

او طی دوازده سال گذشتھ تحت حمایت کرزی دربدنھ حکومت فاسد چسپیده وازاین طریق بھ آرگاه و بارگاه دست 

  . یافتھ است

  ده مسعودشھزا
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آنان بعضی . برخی اطرافیان کرزی ورزش افغانستان در یک دھھ گذشتھ گاو شیریی شده برای جنگساالران و

کنند بھ نام خود   پیروزی ھایی را کھ ورزشکاران ما با تالش و امکانات شخصی در بازی ھای جھانی کسب می

کرزی برای جلب و . زنند  آنرا بھ جیب می وآورند   این طریق برای خود تبلیغ کرده پول بدست می ثبت کرده از

کرسی ریاست رشتھ ھای مختلف ورزش را بھ افرادی سپرده ، کشاندن شان بسوی خود جذب چھره ھای جھادی و

این  جامعھ ورزشکاران از. این بخش تجربھ کاری دارند گذشتھ در برند و نھ ھم در کھ نھ ازورزش بویی می

  . رسد  طبوعات صدای اعتراض شان بلند است اما کسی بھ داد آنان نمیطریق م داشتھ ھمیشھ از عناصر فاسد تنفر

شھزاده مسعود از  کرام الدین کرام از دیگر جھادی ھای سر سپرده بھ فھیم و، نزدیکان قسیم فھیم اغبر از ظاھر

. ناناطرافیان کرزی چنان بر بودجھ و امکانات و مزایای ورزش لمیده اند کھ گویا میراثی است ازنیاکان برای آ

درریاست څارنوالی مبارزه با جرایم » در قضیھ تزویز وسواستفاده از صالحیت وظیفوی«ای  ظاھر اغبر دوسیھ

اواخیرا روی برخی اختالفات با . فساد اداری دارد اما مثل ھزاران دوسیھ دیگر فساد وغارت بھ آرشیف سپرده شد

. قاپیدن دوباره این کرسی بھ جایی نرسید برای زده شد و تالش و کمپاین ھایش نیز این پست کنار فھیم از

المپیک  در راسیون فوتبال را بھ جای اغبررییس اجباری فد حکومت کرزی کرام الدین کرام والی پنجشیر و

 . چانتھ پر کردن و بھ جیب زدن مھارت دیگر ندارد قبلی کھ جز مدیر از بدترمدیری . نصب کرد

اما موجودیت فاسدان در ، خارات درسطح جھان را داردورزش افغانستان زمینھ ھای فراوان رشد و کسب افت

راس آن باعث شده کھ پیشرفت ھا درین زمینھ بھ حداقل برسد وآنچھ تا کنون نصیب شده عمدتا بھ پشتکار و تالش 

  . شخصی ورزشکاران ما بدست آمده است

 . ردلت وکوب عبدالفتاح یاسرمشاور پیشین کریکت بورد توسط شھزاده مسعود رئیس این بو

در دوکان عکاسی کوچک خود درمنطقھ کارتھ نو از سوی  ١٣٩٢عقرب  ١٨سالھ بھ تاریخ  ٢٨یاسر جوان حدود 

شھزاده مسعود بھ این . برادرش وچند تن ازمحافظان شخصی اومورد لت و کوب قرار گرفت، شھزاده مسعود

واراو  کند وسپس لمپن ا خاین گفتن توھین میبھانھ کھ گویا برای فوتو کاپی تذکره بھ این دوکان آمده ابتدا یاسررا ب

آلود تحویل پولیس حوزه ھشتم امنیتی کابل  درنھایت یاسرباسروصورت خون. کند کوبد و لگد مال می را می

یاسر خبرنگاری است کھ چند سالی با . برد او یک شبانھ روز با بدن زخمی در قید پولیس بسر می. شود می
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کار کرده و حدود چھار ماه پیش بھ عنوان مشاور مطبوعاتی اداره کریکت  »شمشاد«و » آریانا«تلویزیون 

اما با انتصاب شھزاده . آنزمان عمر زاخیلوال وزیرمالیھ ریاست این اداره را برعھده داشت. افغانستان تعیین شد

قارب و شوند و بھ جای آنان از ا یاسر با بیست نفر دیگر برکنار می، مسعود بھ عنوان رئیس کریکت بورد

 . گردند نزدیکان رئیس جدید جابجا می

یاسر کھ حقایق زیادی از نحوه مدیریت مسعود ودیگر مسووالن 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

س نسیم هللا دانش رئی، شھزاده مسعود رئیس عمومی کریکت بورد: است کھ یاسر آمده در بخشی از مطلب

محمد مراد رئیس اجرایوی فعلی این اداره با تشکیل یک مثلث فساد پول اداره اجرایوی سابق کریکت بورد و نور

 کریکت افغانستان و ورزشکاران را برای تفریح و خوش گذرانی خود و اعضای خانواده ھای خود در دوبی و

، مصارف تلفون شخصی مسعود ماھوار شصت ھزار افغانی است، برخی کشور ھای دیگر بھ مصرف رسانده اند

 . پولھای کمک شده شرکت مخابراتی اتصاالت و چندین تاجر واداره کمک دھند بھ جیب این افراد رفتھ است

ھفتصد ھزار دالر از ، آورد حکومت افغانستان بدست مییک میلیون دالر بودجھ انکشافی ازکریکت بورد حدود 

گیرد اما مقدار ناچیز این پول در  شرکت مخابراتی اتصاالت وھفتصد ھزاردالر دیگرازشورای جھانی کریکت می

کارمندان کریکت بورد حتی تا . شود شود ومتباقی بھ جیب شخصی این افراد واریز می زمینھ کریکت مصرف می

نان نوشتھ است کھ کریکت بورد زیرنام تاسیس یک ھمچیاسر. ورندآ چندین ماه معاش ماھوار خود را بدست نمی

تصاالت بدست آورد اما تا کنون ازساخت ادوصد و پنجاه ھزاردالرامریکایی از ٢٠١١اکادمی کریکت درسال 

معاشات کارمندان الن کریکت بورد زیر نام مالیھ ازازسھ سال بھ این سومسوو. این اکادمی ھیچ خبری نیستوساز

یاسرھمچنان نوشتھ است کھ اسناد ومدارک فساد . کنند اما این پول تحویل خزانھ حکومت نشده است می پول اخذ

حقایق این درآینده نیز پرده ازواھد کرد ووچپاول درکریکت بورد را با خود دارد و آنرا تحویل مراجع قانونی خ

 . خواھد داشتاداره بر

مسعود تھدید شده و بھ او گفتھ شده کھ باید دھنش را ببندد سوی شھزاده  از کوب چندین بار این لت و پس از یاسر

تا کنون ھیچ نھاد ، اداره مافیایی کرزی معمول است اما آنچھ در. حال روبرو خواھد شد از ورنھ با وضعیت بدتر

خود  شھزاده مسعود ھم برای بدمعاشی و کوب و توھین این خبرنگار را بررسی نکرده و از حکومتی قضیھ لت و

  . رس و پال نشده استاش پ  کامگی
  . . .  ادامھ دارد                                                         
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