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  دقایق  کرخت و بی رمق گشتھ

  مسند نشستھ قاضی کھ در نگر

  .حقایق در مرگ سیھ پوشیده

 ت صد برابریچرا جرم و جنا. گرددیت افزود میجنا تعداد جرم و روز بر بھ روز یکرز اداره در

كارمندان اختطاف یی، كودك ربای، متیقاچاق احجار ق، ؟ در روز روشن غارت مسلحانھشد

 یزندان، ییادگراید منفور بنیرشد عقای، بازساز یغارت كمك ھای، اسیس یترورھا، یالملل نیب

، گانیخصوص ھمسا بھ و یخارج یجاسوس یس ھایسروافزون  روز یتھایساختن زنان و رشد فعال

 ان ویزورگو، تفنگداران اشکال از شکلی بھکھ ست یکارھمھ  د و قاچاق مواد مخدر ھمھ ویرشد تول

اخاذی و آدم ربایی توسط ، تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانھ. م اندیشکنان سھقانون 

و نقض جدی ، پولیس و شعیات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعاالن سیاسی، نیروھای نظامی

 کشوراکثر مناطق  تخلفات علیھ اھالی فضای رعب و ترس در، حقوق انسانی زنان و دخترا ن

  .استمرفحکم

از پس  دوازده سال است کھ اوک بھ ینزد. مانده است یباق یادامھ حکومت کرز م سال ازیکنی یحدود

است  نھ اشیکاب و چپاول اطرافیان و چور و فالکت مردم و یبدبختدیوار ھای فوالدین ارگ سیل بین 

حلقوم ملت فقیر میزنند و سرمایھ اندوزی  از چپاولگرش ت ویمسوول یب و نھ مفتخوریکاب ن ویمعاونو 



 کند و  ریزد و تقبیح می  کند و گاھی ھم اشک تمساح می  گاھی مدال میدھد و قدردانی می. میکنند

 کرزی از !ترین و پلید ترین دشمنان ملت ما را بھ آغوش کشیده برادر خطاب میکند گاھی خونخوار

، اش را از میان جنایت کاران جھادی  ی کابینھوزیران و مھره ھای اصل، ھمان ابتدای حکومت موقت

نفر دزد و  پنجصد تا چھار .جبون برگزید و مفتخور، بروآ یب یغرب رفتگانگلبدینی و ، طالبی

گروگان گرفتھ  مردم را وطن و روند وین پست بھ آن پست میاز و یبھ آن کرس ین کرسیاز چپاولگر

 .اند

راستای حل  رو بھ وخامت می گراید و دولت در امنیت، فساد اداری بیداد میکند نھیکاب ودولت ن یدر

ادارات  شیوع فساد اداری بھ شکل بی سابقھ آن در. است و برنامھ عملی ندارد عاجر مشکالت کشور

ی جامعھ اھ بودن کمک موثر غیر ناکافی بودن و گسترش آن و یزمینھ  بد امنی ھا و بروز، دولتی

ند بازسازی و اد اداری وبد امنی عوامل فس بحران و. کشور جھانی و روند بازسازی در ُ  حرکت ک

کھ باعث بوجود آمدن روحیھ  بودن مساعدت ھای جامعھ جھانی بھ کشور موثر دلیل غیر نوسازی و

زمینھ رفع این  دولت در. مخالفتھای گسترده خواھد شد سرانجام منتج بھ بروز مخالفت علیھ نظام و

ستان یی تخریبی تروراھ عالیتروز ساحھ ف دھد و با گذشت ھریعوامل کوچکترین اقدام عملی انجام نم

فساد اداری ، سایر والیات محسوس است مخالفت در یتی وای نارضاانگیزه ھ زمینھ ھا و، توسعھ یافتھ

  . نوسازی بشکل درست انجام نیافتھ است بازسازی و، بھ اوجش رسیده

ی، منافع شخص است کھ بھ اساس ضرورت و زود گذر و یمصلحت ینان ھمھ زاده ائتالف ھایا

. ندارند یپابند و یدلسوز مردم کشور و چکدام نسبت بھ کشوریھ رد ویگیم ماانج یپگرو و یمیتنظ

خیانت  قیمتی و، گرسنگی، بازخواستی  بی، جنایت، غرق فساد یھر زمان بیش از متاسفانھ کشور

  .است

نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان از احتمال بروز جنگ ھای داخلی در کشور ھشدار می 

کای ایدی در گفتکو با الجزیره بر نیاز بھ تغییر در سیاست ھای موجود در افغانستان تاکید می  .دھد

ھای سیاست  در حالی کھ وی رییس جمھور کرزی را بھ جنگساالران وابستھ می داند از. ورزد

  . واشنگتن در برابر افغانستان نیز بھ شدت انتقاد می کند

در ھمین حال حکومت افغانستان بدین باور است کھ مھم پنداشتن چنین گفتھ ھا تنھا باعث افزایش 

سھ سال از پایان ماموریت این دیپلومات ناروی در  با گذشت بیش از. مشکالت در کشور می شود

کای ایدی آوردن تغییرات در . یاد می کند کھ مانع کار وی بوده است اکنون از چالش ھای، افغانستان

افغانستان را از آرزوھای آغاز کارش بھ عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان می دانست اما 

  .وی اعتراف می کند کھ بسیار زود از این تالش خستھ شد



تان اظھار داشت کھ در نخست روابط من با ریس نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در افغانس، کای آیدی

کرزی از من ناراحت . اما با گذشت زمان اوضاع دگرگون شد، جمھور کرزی خوب و دوستانھ بود

بود زیرا فکر می کرد کھ من باتوان کامل در برابر مداخلھ ھای آشکار ایاالت متحده امریکا و 

من نیز ازکرزی ناراحت ، کنار او نایستادمدر ، کشورھای خارجی دیگر درانتخابات ریاست جمھوی

کسانی کھ در دھھ ھای پیش ، بودم زیرا وی بھ جنگ ساالران و کارگذاران قدرت وابستھ است

  . افغانستان را نابود کردند و نباید بھ آنان اجازه داده می شد تا آینده این کشور را آلوده سازند

تالف فزاینده من با سیاست ھای واشنگتن در اظھار داشت کھ علت اصلی و خاطره تلخ من اخ یو

بھ عنوان پیوست ھایی با وظایف نظامی ، نیازھای مھم غیرنظامی وسیاسی. برابر افغانستان بود

ک مشوت یواشنگتن ھرگز بھ گونھ واقعی با سازمان ملل در مسایل مھم واستراتژ .پنداشتھ می شدند

فات سیاسی و دشمنی ھای سیاسی چالش ھای اختال، وخامت روز افزون اوضاع امنیتی. نمی کرد

چنین پنداشتھ می شود . ھستند کھ کای ایدی آنھا را فراراه تالش ھا و پیشرفت ھا در افغانستان می داند

چنانچھ کای ایدی از رسیدن ، کھ این مسایل در حکومت نیز ناخشنودی ھای بھ بار آورده بوده است

در این یادداشت کھ در جریان دیدار کای ایدی . می کند یاداشتی از سوی یک وزیر کشور بھ وی یاد

  !استعمار نو: از واشنگتن بھ وی رسیده بود تنھا نوشتھ شده بود

نھ یاطرافیان کاب یسھ یدرافغانستان فقط درک یبآھمھ کمک ھای خارجیدرطول ده سال گدشتھ تقر

، )ن ین وصالح الدیبرھان الد( ھا  یربان، میفرورفت وبا ھمین پول ھا ست کھ مال مارشال فھ یکرز

 یقاض، م وفاروق وردکیرحی، النیوگ یخانواده مجدد، افیرسول سی، برادران کرزی، ونس قانونی

گل آغا ، دبل عبدهللا وامرهللا صالح، انیران وواالیوز، لوالیوزاخ یاحد، سارنوال یقضات ولو

 ینب یبلخ وحاج یفھ عطامحمد والیخلی، اسد هللا خالدوبسم هللا محمد، ریقد ین حاجیشیرزی ووارث

ن یرنگی، وابسطھ بھ حامد کرز یرانیسفی، خ آصف محسنیوش یانور، داوپناھش وکامگاریک پیشر

شھرک ھای خصوصی وبلدینگ ھا ، باره صاحب ملیارد ھا دالرکی، دادفرسپنتاو مال مارشال ودیگران

شورمیدانند وھیچ نیروی قادربھ وشرکت ھای تجارتی گردیدند و ھرکدام خودرا قدرت ھای مستقل درک

امنیتی واقتصادی موسسات بین المللی نیز ، ھمچنان بیشترین پروژه ھای بازسازی .کنترول آنھا نیست

  . دراختیار ھمین ھاقراردارد

شده محرم دیپلماتیک ایاالت متحده امریکا نشان می دھد کھ کرزی از جانب حلقات داخلی  ءاسناد افشا

بھ نوشتھ خبرگزاری . خود ضعیف و در برخی از مواقع بی توجھ بھ نیک و بد خوانده شده است

براساس  .رویترز این دید بی اعتمادی داخلی می تواند درتناسب بھ انتقادھای خارجی مخرب تر باشد

زارش کرزی کھ درارتباط بھ وفاداری تیمش حساس می باشد بھ نظر می رسد ازاین خشمگین ن گیا



یا نگرانی ھای شان را درمورد ، خواھد شد کھ اعضای کابینھ اش درمورد کاستی ھایش صحبت کرده

   .اوبا سفارت ایاالت متحده امریکا شریک ساختھ اند

را بھ عنوان  یكرز، ھیرمالیلوال وزیضرت زاخكا كھ در آن حیآمری کیپلوماتیانتشار اسناد د یپ

كا در یروابط با سفارت آمر، دیگویل وال میعمر زاخ .استعفا داد، ف كرده بودیف توصیضع یانسان

 یو، ح كردیتصر یكنفرانس خبر یل وال طیزاخ .ره شده استیت، افشا شده یكابل بھ علت اسناد

ر یسفی، كنبریكرد كھ كارل ا حینكرده و تصراستفاده ی، ف كرزیتوص یف برایواژه ضع ھرگز از

. سوء استفاده كرده است یدرباره كرز د نظرات خودییتا یبرا یكا در افغانستان از نام ویآمرسابق 

ن من یب یچ اعتمادیگر ھین مسالھ دیا. ك استیپلماتیر دیزوغین آمیتوھی، ا ر حرفھین عمل كامال غیا

 یكیكا توسط ویآمر ك منتشر شدهیپلماتیدوصدوپنجاه ھزار اسناد دان یدر م .گذارد ینم یباق یكنبریو ا

 یدا مردیشد یاظھار كرده بود كھ كرز یكنبریا ل وال خطاب بھیگزارش شده است كھ زاخ، كسیل

ن یگفتم چنانچھ كوچكتر  س جمھوریمن بھ رئ -گفت  یو .دھد یق گوش نمیف است كھ بھ حقایضع

اما ، دھم یل استعفا میدر آن صورت با كمال م، كنم یم درمورد او ین فكریدارد كھ من چن یدیترد

 یو. بمانم یزده باشم وازمن خواست تا درسمت خود باق ین حرفیچن كند من یگفت گمان نم یكرز

 یاز وزرا یبا برخ یكا بلكھ بھ روابط ویر آمریسف ن اتفاق نھ تنھا بھ روابط من بایقطعا ا، افزود

ا مقامات یكا و یر آمریسف این كھ آیبر ا یمبن یل وال در پاسخ بھ پرسشیاخز. دولت لطمھ زده است

ن دراسناد یچن لوال ھمیزاخ. دارد یبستگ یكنبرین بھ مسالھ ایگفت كھ ا، د استعفا دھندیگر سفارت باید

رد یگ یقرار م یكسان یھا ر حرفیبھ سرعت تحت تاث یكرز: گفتھ است یكنبریمنتشر شده خطاب بھ ا

  .بدھند یھ ویعل ر قابل باور توطئھیغ یھا از داستان یند تا گزارشیآ یم یوكھ نزد 

سخن  یش در مورد ویاز وزرا یاحتماال برخ ن مسالھ كھینسبت بھ ا یو، اظھار كرد یحامد كرز

كا با یافتد اما آمر یدر سراسر جھان اتفاق م یدولت ھر یاست كھ برا یزین چیمطلع است و ا، ندیبگو

وحنیف اتمروزیرداخلھء اسبق ادعا کرده است کھ کرزی  .كرده است آبرو یل وال را بین كار زاخیا

درحلقھء داخلی کرزی توافق ، زاخیل وال گفتھ است .پالیسی ایاالت متحده را درمنطقھ درک نمی کند

کردند ھرزمانی کھ کرزی عدول کند برای نفوذ براودست بھ دست ھم دھند واگربخاطرمطرح کردن 

بھ نوشتھء روزنامھ  .س با خشم رییس جمھور روبرو می شوند یک دیگرراحمایت می کنندمسایل حسا

گاردین بریتانیا دراین مراودات محرم ادعا شده کھ کرزی با عفو قاچاقبران مواد مخدر بھ دالیل 

. درارعاب یک مقام ارشدش دست داشتھ ورییس دفترش عمرداوودزی را توھین کرده است، سیاسی

دیپلماتیک امریکا پیش ازد یگران توسط ویکی لیکس دراختیار روزنامھ  ھزارسند محرمدوصدوپنجاه 

، براساس این اسناد فاروق وردک وزیرمعارف .ھای نیویارک تایمز وگاردین قرار شده است

اصالحات درسیستم انتخابات را توسط کرزی بھ دنبال انتخابات ریاست جمھوری کھ با تقلب گسترده 



ک ونودودو توسط مجاھدین قابل مقایسھ خوانده یھ دست گرفتن قدرت درسال ھای نودوھمراه بود با ب

 .مھا بودیشاھد جنگ ھای داخلی ویران گربین گروه ھای مختلف تنظ دراین سال ھا کشورما. است

ایاالت متحده درکابل کرزی را یک  یقبلدریکی ازاین اسناد آمده است کھ کارل آیکن بیری سفیر 

کرزی را متھم ، آیکن بیری، براساس این اسناد افشا شده. رت وضعیف خوانده استشخص فاقد بصی

سفارت ایاالت ، قبال .وی ابتدایی ترین اصول دولت سازی را درک کرده نتوانستھ است کرده کھ

گفتھ است کھ این ، متحده امریکا درکابل انتشار اعالمیھء افشای این اسناد محرم رامحکوم کرده

  .طرف تاثیرگذار نخواھد بود امربرروابط دو

با آن کھ پیش از این حکومت ھای ھردو کشور تاثیراسناد افشاء شده را کم اھمیت ، رویترزمی نویسد 

ً  جلوه میدھند اما انتظار می رود کھ کرزی تغییرات را درکابینھ اش بھ میان آورد وبنا براین احتماال

ری بھ طور طبیعی مخالف مصالح و منافع مردم فساد ادا .این وزراء با مجازات روبرو خواھند شد

ً در اشکال رشوت فساد . دھد پارتی بازی و تعارض منافع روی میی، خویشخور، است کھ عموما

زجر آور و فراگیر است کھ از رییس جمھور گرفتھ تا ، شناختھ شده، اداری درافغانستان پدیده ملموس

  .درھمگانی بودن آن اتفاق نظر دارندیک شھروند عادی جامعھ وجود آنرا حس می کنند و 

ی جھانی انگشت انتقاد را بلند نمود کھ فساد اداری درافغانستان غوغا  درسال ھای گذشتھ نیز جامعھ

  .می کند و حتا صندوق وجھی پول برای مدتی کمک ھایش را بھ حالت تعلیق در آورد

 .فساد در این کشور کمک می کنندبھ گسترش ، بیگانگان با نوع قراردادھای خود -دیگویخود م یکرز

بیگانگان از طریق عقد قرارداد با صاحب نفوذان بھ فساد در افغانستان دامن می زنند و مانع مبارزه 

ما مشکالتی با افغانھا و بیگانگان داریم و دوستان خارجی ما از . با آن در برخی مواقع می شوند

در مسیر مبارزه با (بلکھ در برخی مواقع  دست نمی کشند) با این صاحب نفوذان(ھمکاری کردن 

ھا در  یز با دامن زدن بھ ناامنین یس یب یژه بیبو یخارج یرسانھ ھا. مانع تراشی ھم می کنند) فساد

نھ ساز گسترش فساد یزم، در سال دوھزاروچھارده یخارج یروھاینده افغانستان و پس از خروج نیآ

  .در كشور شده اند

ن یرا بھ فساد گسترده در ا یز موسسات خارجین یمركز مبارزه با فساد ادارس یین ریزهللا لودیعز

 یكھ وارد افغانستان میی از ھشتادودو درصد پول ھا یرقم قابل مالحظھ ا: كشور متھم كرد و گفت

فساد در ادارات دولتی بسیار زیاد است و  -دیافزا یلودین م .رود یم یب موسسات خارجیشود؛ بھ ج

ازھشت میلیارد دالر امریکایی  بیش .مبارزه با فساد اداری توانایی مبارزه با آن را نداردی  تنھا اداره

شمار مشاوران خارجی در . ظرف ده سال گذشتھ معاش مشاوران خارجی در افغانستان شده است

رسد کھ در این میان براساس ارقام اداره مفتش ویژه امریکا در  افغانستان بھ بیش ازپنج ھزارنفر می

کنند کھ مصرف  تنھا حدود پانزده صد مشاور ملکی امریکایی در افغانستان کار می، امور بازسازی



لـوال را متھم کرد کھ ین زاخیز هللا لودیعز. آنھا در دو سال گذشتھ دو میلیادر دالر امریکایی شده است

ا اتھام آن روشن د تیق در آیر بھ حالت تعلین وزیفۀ اید وظیدست بھ رشوت و اختالس زده است و با

  .شود

جھ زحمت کار ینت، ز شده استیھ واریر مالیر شفاف در حساب وزیى کھ بھ صورت غیپول ھا 

وى بھ تمسخر اشاره کرد کھ دو صد ھزار دالر از ھوتل صافى . ق وى نمى باشدیشخصى و تحق

کدام غذاى ھوتل ا یلـوال در مورد آشپزخانھ و یا زاخیآ، افتھ استیلندمارک بھ حساب وى انتقـال 

س جمھور یز کرده است؟ وى موضوع را با رئیق کرده کھ براى وى دو صد ھزار دالر واریتحق

روشن ، گررا کھ متھم بھ فساد اندیران دیلـوال و وزیان مى گذارد کھ سرنوشت زاخیکشور در م

ھرات متھم ت یدر وال یدولت ین ھایوآب را بھ غصب زم یرانرژیوز، لیاسماعن یھمچنان لود .سازد

 یل خان و برخیشود و اسماع یلر بالغ ماون دیلیكصد مین ھا بھ حدود ین زمیارزش ا. كرده است

ن تخلفات بھ یھ مربوط بھ این دوسیلود. را غصب كرده اند ین اراضیا یگر از مسووالن محلید

ھ یمات ازسریگراداره حمایازطرف د.ق شودین مورد تحقیمنتقل شده و قرار است در ا یسارنوال

 یبھ دنبال انتقاد ھا .ندیھ فساد آغاز نمایرا عل یخواھند تا مبارزه جد یدركشور ازحکومت م یگذار

ت یاداره حما، شود یخوانده م یھ فساد اداریحکومت درمبارزه عل ییاعتنا ید مردم بخاطر آنچھ بیشد

 .خواند یناکام م یھ فساد اداریمبارزه حکومت راعل یھ گذاریازسرما

کنند و بھ دست داشتن در فساد  یکار م یبلند دولت یکھ دررده ھایافراد -ندیگوین اداره میمقامات ا

نشود و  یکسان عملیھمھ  یکھ قانون باالیتا زمان، مردم باوردارند .تا حال مجازات نشده اند، متھم اند

گردد ومقامات و  یاب نمین مبارزه کامیا، جاد نگرددیا یمبارزه با فساد ادار یزم موثر برایکانیک می

  .شوند یزمحاکمھ نمیزورمندان ن

است کھ یان مواد مخدر دنین قاچاقچیکی ازبزرگتری یو، ان گل آغا شیرزی استین قاچاقچیاز یکی

ادگرا در جنوب و شرق کشور در سرکوب روشنفکران و یعالوه برآن در ھمراھی با سایر عوامل بن

ون یلیک میھفتھ ای ، شیرزی زمانی کھ والی قندھار بود. ان نقش اساسی داشتھ است و داردیآزادی ب

  .د گمرکی نصیب می شدیکایی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوایدالر آمر



  لیتورن اسماع یها یشهکار

 
  جنگ ساالر نپرسید یظلم کسی از

  دیترک و نھ بغض شد باز یلب نھ

  روانست  ھمھ جا چور و چپاول

  . نھ کس پاسبان دید و نھ قانون بود

  ھا درھرات چرا رسانھ  سر داد كھ غوغا، ١٣٨١  میزان ١٨  در شماره   جمعیت  گوی بلند  كابل  نامھ  ھفتھ

، امیر سنگرومنبر  اند مثل اعطا كرده  وی  را بھ  لقب  وپنج حدود چھل  اسماعیل  بھ  خبر مربوط  در یك

  حمزه،  دوست  مجاھد علم، تقوا و جھاد  اسوه،  مجاھد نستوه، قاید پیروزمند جھاد، سنگرومنبر  فاتح

، و مدبر  امیر فرزانھ، پیر جھاد، و دلیر  دوست  و فرھنگ  دوست  مجاھد علم،  ساالر بازسازی،  زمان

  امیر محبوب،  ساالر جھاد و سازندگی قافلھ،  برادر قھرمان،  علمدار جھاد كشور مان،  شھید زنده

  ... و  نیمجاھد  پدر معنوی،  قاید بزرگوار و قھرمان،  القلوب

در   در دھھا نشریھ ھمقطارشان  برادرانخود و  آورند كھ خود نمی  روی  بھ  كابل  نامھ  ھفتھ  اما صاحبان

كنند  می  باران  مسعود را لقب  احمدشاهو ین ربانیبرھان الد  ترازاین  مسخره  و دیگر والیات  كابل

  باید آشكارا یا پنھان  درغیر آن نمایند  انتظار دارند از آنھا پیروی  ھم  ازدیگران  آنكھ  از ھمھجالب ترو

  ای حرفھ  آدمكشی  عار ندارند ازاینكھ  جمعیتی انیادگرایبن  ھمچنین. گیرندبقرار  مورد تھدید و تعقیب

جھاد و   قھرمانوممتاز یوال، جوره یربیمد،  معارف  ستاره، سترجنرال،  عطا را مرد صلح  مثل

  وی  نام  را بھ  بیگ غال  مكتب  بھ  موسوم  بنامند و مكتبی یاوراسرداربازسازران ید ازایوباتقل  مقاومت

و   زنده  و سایرامیر وامیركان  درھرات  الوجود اسماعیل  واجب  مضحك  تبلیغات  اینگونھ. مسما سازند

وارخود  دیوانھ  ھای كردن  با پف  پندارند كھ می ونیافراط  این  زیرا كھ، باشد می  داغدیده  وطن  این  ی مرده

و   حقیر و سبك  ھای و شخصیت  نموده  كتمان  شان  و روی  را درپشت  و خیانت  خون  ھای توانند لكھ می

 . دھند  نشان  ومتمدن  خود رابزرگ  ارتجاعی



، ش ازسھ دھھ با استخراجیب یده اند وطیلم یبزرگ دولت یکھ درپستھا یان ودزدان مشھوریقاچاقچ

ش یخو ین دزدیثانھ بھ ایشرمانھ و خب یمھ کھ بیر احجار کریو سا یمتیق یسنگھاقاچاق و فروش 

 یھ ھا یچوروچپا ول سرما ، اسلحھ یانبارھا، معاد ن، وقاچاق مواد مخد ر .دھندیزادامھ میھنوزن

ش یخو، واختال س ید زد، تکا ن دھنده یت ھایقتل وجنای، رشوت ورشوت ستانی، وشخص یدولت

با اندوه فراوان با گذ شت ھرروزوسعت ، خورد یبھ چشم م یادیما نھ زیبھ پ...  یوقوم پرست یخور

  . رسوال برده اندیدا نموده وقانون ودولت را زیسابقھ پ یب

دولت کشور را با چالش ھای بی شمار  یجنک ساالران وروزگذران ییزورگو، فساد درادارات دولتی

و متعددی از جملھ عدم موثریت تالش ھا و فعالیت ھا مواجھ ساختھ و تاکنون دولت نتوانستھ این 

عملکرد دولت در این مدت برای ریشھ کن شدن فساد در ادارات . بحران را از پیش روی خود بردارد

اقدام بھ ایجاد ، دت برای مبارزه با فساد اداریرئیس جمھور در این م. ناکارآمد و نا کافی بوده است

اما این کمیسیون بھ جای این کھ در ، مبارزه با فساد اداری و اصالحات نمود یشینما یکمیسیون ھا

اکنون خود نیز بھ منبعی بزرگ برای فساد مبدل ، راستای کاھش فساد در ادارات کشور موثر باشد

  بھ، ما اند  مردم  ان تفنگداروجنگساالردشمنانیادگرایبن  كھ شود می  ھر روزروشن  گذشتبا .گشتھ است

  و ستره  كابینھ  و نھ  است  فقط وفقط كارمردم،  محكمھ  بھ  شان  وسپردن  ازمسند قدرت  اینان  زیر كشیدن

رود یتوقع نم  زازپارلمانین آنان  درچانتھ ندارند ومحاكمھ یزیچ  و پوسیده گی  كفایتی بجز بی  كھ  محكمھ

  .گانھ ھاحساب بازکرده اند تاوطنیمنافع ب یشتررویدرپارلمان ب یتعداد  یقین  بھ

نام یکی از وزیران آغشتھ با فساد در ، وجوانمردانھ رییس مبارزه با فساد اداری دریک اقدام بی سابقھ

در کھ محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب ، عزیزهللا لودین گفت .کرد ءکابینھ کرزی را افشا

من بخاطر متھم ساختن برخی از افراد در حال حاضر زیر انتقادات  .سرقت پول و جایداد دست دارد

من اسماعیل خان را متھم بھ فساد کرده ام کھ مانند وی ھیچ وزیر چپھ شاخ وجود  .شدید قرار دارم

دادی را کھ بھ اما حاال بیبیند کھ چھ کسی جرئت دارد تا از وی در مورد بپرسدو پول و جای ، ندارد

  .سرقت برده از او دوباره بدست بیاورد

اسوشتید پرس گزارش داد کھ یک سال پیش مقامات امریکایی بھ کرزی گفتھ بودند کھ اسماعیل خان 

درغیرآن واشنگتن کمک ھایش با افغانستان را قطع ، وزیرانرژی و آب را ازکابینھ اش دور سازد

کرزی در برابر این خواستھء ، یپلوماتیک کھ نشر شدهبھ اساس اسناد محرمانھء د. خواھد کرد

آمریکایی ھا مخالفت کرد و اسماعیل خان را کھ آمریکایی ھا را ازھمھ بد ترمی پنداشت بھ حیث 

وزیر در وزارت گماشت کھ پروژه ھای امریکا بھ ارزش دو ملیارد دالر امریکایی در آن درحال 

آمده است کھ کرزی با گماشتن ، تی ویکی لیکس افشا شدهدر اسنادیکھ توسط صفحھء انترن .اجرا اند



اسماعیل خان بھ حیث وزیر آب و برق خواست نشان دھد کھ تا چھ حد امریکایی ھا نمی توانند باالی 

  .وی نفوذ داشتھ باشند

اسوشیتد پرس با اتکا بھ اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس گزارش می دھد کھ با وجود بھ میان آمدن 

کارل آیکن بیری  .امریکا بھ کمک ھایش با افغانستان ادامھ داد، تالفات میان کرزی و واشنگتناین اخ

در اسناد . سفیر امریکا در کابل از کرزی خواست تا اسماعیل خان را در تشکیل کابینھ اش جا ندھد

در  اسماعیل خان کھ یکی از جنگ ساالران پیشین است، ویکی لیکس آمده کھ آیکن بیری گفتھ است

ایاالت متحدهء امریکا بھ ارزش صد ھا ملیون دالر را در بخش پروژه .فساد و بی کفایتی شھرت دارد

ھای انرژی و آب بھ مصرف می رساند تا با استفاده از عواید این سکتور حکومت افغانستان بتواند 

ساالنھ مقدار زیاد از ، اما بھ اساس تحقیقات کھ اداره ھای امریکایی انجام داده اند. پول بھ دست آورد

  .این عواید نا پدید می شوند

  
ازنام اسالم ی، وچپاولگر ییزورگوتربیون  ازجھادی بنام امیرکھ ھمیشھ  سرانورن اسمعیل یکی از ت

  . گلو پاره کرده است و قلقلھ کرده است ومردم استفاده و

مافیای پارلمانی کھ زمین مفسد حاکمیت کرزی و  مافیایی – صد ھا تن رجال عالی رتبھ ی دولتی

قلقلھ ھای آیات قران کریم و احادیث ، نعره ھای تکبیر خواری و سرقت ھای بیت المال را موفقانھ با

سھ دھھ در پوشش سجاده ش یراب یقیحق یزراندازان اعمال وکارنامھ ھااین . بھ پیش میبرند… نبوی 

زمانیکھ افراد گلبدین حکمتتار شھر کابل را  .شوندیمافشاء  باگذشت ھرروزپیچانیده بودند و  ی اسالم

نعرهء تکبیر ، فریاد برمی آوردند کھ! با تمام جذبھ ی درونی قبل از شلیک راکت، راکتباران میکردند

ُ اکبر – ، رحانھیعقب کوتل خ، رخانھیسھ صدوپانزده خ، فرقھ بابھ جان، ونیزیکھ ازکوه تلو یووقت .هللا

کارتھ سھ ، اف دردارالمانیت وسیجمع، نظار یازپغمان شورا، ھفرقھ ھشت قرغی، قصبھ خانھ ساز

 ینیب، قلعھ زمانخان وکارتھ نو، انیچمن ومکروی، جاده وسنگ تراش، چھلستون، دھمزنگ، وچھار

نعره  یاھویھ، نمودندیرتوپ وتانک خانھ مردم واطفال وزنان راقتل عام میباف... اب یحصاروچھارآس



واکنون کھ . انداخت ین میت شان طنیهللا اکبر درمناطق تحت حاکم –هللا اکبر -هللا اکبر: ریتکب

قبل ازانتحار فریاد ، و خون یکسان کنند انتحاری ھا میخواھند مردم شریف و مسلمان را بھ خاک

ُ اکبر - نعره ی تکبیر -  میزنند  یدادگریچپاول وب یوھمھ اطن کارھافقط وفقط برا. زنندیاد میفر ...هللا

  . رت قرارداردین نجات بخش اسالم کامآل درمغایود یقیروند بااسالم حقینان میکھ ا یاند وراھ

از سوی این ، یک منبع در اداره مبارزه با فساد اداری می گوید کھ محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب

 .شده است، اداره متھم بھ اختالس و غصب جایدادھای دولتی درھرات

استفاده سو ، ھا دالر ازیک بانک دولتی در زمان والیت ھراتاسماعیل خان در قضیھ برداشت میلیون 

در  .متھم است، ازعواید گمرکات و نیز بستن قرارداد غیر شفاف با برخی از شرکت ھای ساختمانی

، بھ پارلمان فرستاده شده بود، نامھ اداره مبارزه با فساد اداری کھ پیش از دادن رای اعتماد بھ وزیران

اسماعیل خان  .میلیون دالر از یک بانک دولتی برداشتھ است ٧٠ل خان در حدود آمده است کھ اسماعی

یکی از قوماندانان جھادی است کھ سالھا بھ عنوان والی ھرات و وزیر انرژی و آب فعالیت کرده 

 .است

ھیاتی را برای باز پس ، این پول ھا زمانی برداشت شده کھ داکتر اشرف غنی احمدزی وزیر مالیھ

، پول بھ ھرات فرستاده اما والی پیشین ھرات ازتحویل این پول ھا بھ ھیات اعزامی از کابل گیری این

 .خود داری و با ھیات ھمکاری نکرد

از سوی دیگر عزیز هللا لودین رییس اداره مبارزه با فساد اداری گفت کھ شماری از وزیران کابینھ بھ 

با این  .از گرفتن نام این افراد خود داری کرداختالس و غصب جایدادھای دولتی متھم ھستند اما او 

حال لودین افزود کھ صد ھا جریب زمین دولتی در شھر ھرات از سوی برخی زورمندان غصب شده 

 .است

جایدادھای عبدالمجید خان زابلی در زمان صدارت سردار شاه محمود غازی یکی از با نفوذ ترین 

رای سکتورھای اقتصادی و مالی کشور را برعھده وزرای کابینھ بود و ھمزمان ریاست تمامی وز

اساس گذار بانک ملی افغانستان است و سال ھا مدیریت ، گفتھ می شود کھ عبدالمجید خان .داشتھ است

   .ھیات عامل این بانک را بھ عھده داشتھ است

 .کرد زابلی سال ھای آخر عمرش را در امریکا بھ سر برد و در اوایل ده ھفتاد دراین کشور وفات

ننگرھار و برخی از شھرھای ، ازعبدالمجید خان زابلی صدھا جریب زمین در والیت ھای ھرات

با اشاره بھ اینکھ جایداد ھای عبدالمجید خان زابلی ، عزیزهللا لودین .بزرگ کشور باقی مانده است

زورمندان غصب ملکیت دولت افغانستان است تایید کرد کھ بخش اعظم این جایدادھا از سوی برخی 

و نیم  ١١کل مساحت خانھ عبدالمجید خان زابلی ، بھ گفتھ رییس مبارزه با فساد اداری .شده است

میلیون دالر قیمت  ٢۴جریب زمین است کھ ھشت سال پیش از سوی یک ھیات ھشت نفری بھ مبلغ 



ای بھ حکومت لودین تاکید کرد کھ فرزندان و بازماندگان زابلی با نوشتن نامھ  .گذاری شده است

لودین تاکید کرد کھ  .مربوط بھ مردم افغانستان است، افغانستان گفتھ اند کھ تمامی جایدادھای آنان

فرزندان و بازماندگان زابلی با نوشتن نامھ ای بھ حکومت افغانستان گفتھ اند کھ تمامی جایدادھای 

عبدالمجید خان زابلی و خانم او  فرزندان مرحوم، ھادی و حمید .مربوط بھ مردم افغانستان است، آنان

مربوط بھ وزارت ، ھزار وھشت صد جریب زمین متعلق بھ خانواده زابلی ١۴گفتھ اند کھ بیش از 

  .زراعت می شود کھ از سوی برخی زورمندان غصب شده است

کی ه بخشی بھ نام سلیم تر، بخشی از جایدادھای زابلی از سوی اسماعیل خان -عزیز هللا لودین گفت

در ھمین حال محمد رفیق شھیر رییس . شاروال ھرات و بخش سوم نیز بھ نام یک خانم قبالھ شده است

موضوع ملکیت خانھ اسماعیل خان از سوی ، شورای متخصصان ھرات گفت کھ در حال حاضر

بھ گفتھ شھیرخانھ ای کھ فعال اسماعیل خان درآن  .کمیسیون مبارزه با فساد اداری مورد بحث است

این خانھ باید برای ، گی می کند ملکیت زابلی ھا است و بنا بھ وصیت خود عبدالمجید زابلیه زند

، شھیر تاکید کرد کھ در دو دھھ اخیر ملکیت این خانھ .معارف و تحصیالت عالی افغانستان وقف شود

  .ظاھرا بھ نام ھمسر اسماعیل خان قبالھ شده است
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