چگونه کشوردربرابرچشمان دولت وخارجي هاچپاول گرديد؟؟؟
( استاد صباح ) پيوسته بگذشته  -گام به گام باحقايق

سياف با داشتن  39محافظ ،مال تره خيل کوچی  30محافظ ،حاجی الماس  20محافظ ،محمد يونس
قانونی  29محافظ ،مال عزت هللا عاطف  23محافظ و فضل الهادی مسلم يار  18محافظ بيشترين
محافظان را در بين وکال و سناتوران دارند .در جمع دريافت کنندگان محافظ از وزارت داخله کسانی نيز
وجود دارند که درتمام دوره ی وکالت ويا سناتوری خود چند بار بيشتر در مقر پارلمان حضور نيافته اند
و چهره هايی نا آشنا برای همکاران خود می باشند.
تفنگ داران سكوتم را شكستند
دل دائم صبورم را شكستند
به جرم مردم ووطن پرستي
پر و بال عبورم را شكستند
مرا از خانه ام بيرون كشيدند
چه بي پروا حضورم را شكستند
تمنا در نگاهم موج مي زد
ولي روياي دورم را شكستند.

سيدمنصورنادري
بعد ازقضيه کابلبانک ،دومين جفاکار درحق ملت وزارت معادن است که ميلياردها دالر از پول مردم را حيف و ميل کرده
است .نفت آمودريا با يک شرکت چينايی قرارداد شده و اين شرکت تعهد سپرده که بيش از  ۴ميليارد دالر در داخل
افغانستان سرمايه گذاری می کند که در اين صورت  ۴هزار شغل ايجاد می شد؛ اما براثربی توجهی وزارت معادن،
شرکت ياد شده خالف قرارداد به  ۵۰۰هزار دالر اکتفا کرده است  .نمک اندخوی فی تن  ۱۲۰افغانی قرارداد شده ،اما
کسی حاضر است که فی تن به  ۶۰۰افغانی اين معدن را قرار داد کند؛ معدن طال در مساحت  ۵۰۰متر مربع قرارداد
شده؛ اما شرکت استخراج کننده  ۴هزار متر مربع زمين را کاوش کرده و طاليش را استخراج می کند .اداره نورم و
استندرد نيز با يک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که از واردات هرتن مواد نفتی  ۵دالر می گيرد؛ اما خودم حاضر استم
که واردات فی تن مواد نفتی را به  ۵۰دالر قرار داد کنم .شرکت پاکستانی ،روزانه  ۲تا  ۳صدهزار دالر سود اين قرارداد
را از افغانستان خارج می کند  .تمام معادن افغانستان در اختيار زورمندان است و حکومت به ويژه وزارت معادن هيچ
چيزی گفته نمی تواند .پيش از اين؛ رييس جمهور اشرف غنی گفته بود که با زورمندان برخود جدی و قانونی خواهد
کرد.همچنان ديده بان شفافيت ميگويد استخراج معدن طالء قره زغن در ولسوالی دوشی واليت بغالن به صورت غير
ت است که ادارهء ديده بان شفافيت آن را متهم به استخراج
قانونی جريان دارد .شرکت منابع طبيعی افغان کرستال شرک ِ
غيرقانونی ذخايرطال ازمعدن قره زغن واليت بغالن می کند .اعضای اين اداره می گويند ،براساس قرارداد شرکت منابع
طبيعی افغان کرستال مکلف بود تا پروسهء اکتشاف اين معدن را تعقيب کند ،اما اين شرکت ازسه سال به اينسو خالف
مواد قرارداد ،وارد مرحلهء استخراج شده است .براساس سروی آنان اين کار باعث از دست دادن منابع و عايدات
افغانستان گرديده است :اين شرکت فعاليت ها و استخراج غير قانونی را درساحه انجام داده که باعث از دست دادن منابع و
عايدات برای حکومت افغانستان شده ،بر خالف قراردا ِد که با وزارت معادن داشته ،به جای اکتشاف به مرحلهء استخراج
هم رفته و به شکل غير قانونی معدن را استخراج کرده است.
هشتاد درصد باشنده گان اطراف اين معدن درفقر زند گی می کنند که بايد برطبق قرارداد در پروسهء اکتشاف اين معدن به
کار استخدام می شدند ،اما اين شرکت کارمندان خارجی را در اين معدن به کار گماشته است .امنيت ساحهء معدن از سوی
محافظين اين شرکت محدود ساخته شده است که داخل شدن به معدن و نظارت ازآن را محدود ساخته است .ساحهء معدن

طالء قره زغن که در ولسوالی دوشی واليت بغالن موقعيت دارد ،متشکل ازچهار کلستر طال بوده که استخراج آن درطول
دوالی سه دهه صورت گرفته است.
کمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس ،فعاليت هاى خود را به تاريخ  ۱۳اکتوبر سال  ۲۰۱۰ميالدى ،به مديريت سيد
سعادت پسرسيد منصور نادرى ،آغاز کرده است .قرارداد استخراج طالى بغالن ،ميان وزارت معادن و پطروليم وکمپنى
افغان کرستال نيچرل ريسورس ،به تاريخ  ۲۰جدى سال  ۱۳٨٩هجرى ،به ارزش  ٥۰ميليون دالر امضا شد.
همچنان سيد منصور نادری در غصب چوکی های پارلمان زياد حسود بود و می خواست تسلط خود را از طريق گرفتن
کرسی های پارلمان از بغالن به باميان ،قندز ،کابل ،سمنگان و بدخشان توسعه بدهد .او بخاطر تحقق هدفش پول هنگفت را
تخصيص داده پسران و اقاربش را به شرح ذيل به جاهای مختلف کانديد نمود:
سيد منصور نادری در بغالن
سيد جعفر نادری پسر ارشد سيد منصور در بدخشان
سيد فرخنده زهرا نادری دختر سيد منصور در کابل
سيد داود برادرزاده سيد منصور در قندز
ازچهار نامزد خانواده سيد منصور نادری سه نفر (سيد منصور ،سيد فرخنده و سيد داود) در ليست وکالی برنده ظاهر شد
و سيد جعفر در نتيجه تصادم با مردم محل موجب قتل دو نفر شده ،خودش زخمی شد و فعال زير تداوی است.
موضوع اصلی اين گزارش که از عنوان آن پيداست ،اسناد تقلب و رشوه دهی سيد منصور نادری است که بدست نهاد های
امنيتی افتاده است .قضيه تقلب و رشوه دهی سيد منصور به کميسيون انتخابات از اين قرار است که از جمله صد ها هزار
دالر رشوه که سيد منصور نادری برای غصب چهار کرسی پارلمان مصرف کرده است ،مبلغ دوصدو پنجاه هزار دالر آن
بدست مسوولين امنيت افتاده است .قضيه طوری بوده که شخصی بنام عزيز مهماندار يکی از افراد اعتمادی سيد منصور
که وظيفه تسليمی رشوت به عهده اش بوده ،با اسناد و پول نقد توسط مسولين امنيتی دستگير شده است .بعد به تعقيب آن
دونفربنام های شمس الدين و ....نيز دستگير می شوند که يکی آنها در سرای شهزاده ،جای معادله اسعار گرفتار شد .سيد
منصور مبلغ پنجصد هزار ديگر را به مسولين امنيتی رشوت ميدهد و کوشش می کند که موضوع به رسانه ها درز نکند .

گل آغا شيرزی

گل آغا شيرزی که به گزارش يکی از رسانه های کانادايی ،بصورت گسترده درتوليد و قاچاق مواد مخدر دست دارد،
زمانی که والی قندهار بود ،هفته ی يک ميليون دالرآمريکايی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی بدست
می آورد  .اين رسانه ی کانادايی نوشته است که بسياری از مشکالت اختالس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ
عليه طالبان درسال دوهزاريک ميليون ها دالرازطرف اردوي ويژه ی آمريکا و سازمان استخباراتی آن به عامالنی مانند
گل آغا شيرزی داده شد و پس از بيرون راندن طالبان ازقدرت ،اين عامالن دوباره در حکومت افغانستان سهيم شدند .
درکنار توليد و قاچاق مواد مخدر و دزدی ازعوايد گمرکی ،گل آغا شيرزی يکی ازعوامل سرکوب رسانه ها و چهره های
معترض در واليات جنوبی و شرقی می باشد .خبرنگاران منتقد درقندهار و ننگرهار کوچکترين انتقادی از عملکرد گل
آغا شيرزی نمی توانند انجام دهند و حتا به ظاهر فرهنگيانی مانند صفيه صديقی که از خوان مردم در پارلمان صاحب مال
و منال شده است و مردم فقط خواب کردن او را در پارلمان ديدند ...درننگرهار و درمحدوده ی حکومت گل آغا شيرزی
يک رضايت ظاهری ازعملکرد او بر زبان رسانه ها و به ظاهر کارشناسان است که به سادگی دروغ را نشان می دهد.

حصين فهيم برادرمارشال فهيم
حصين فهيم برادرفهيم يکی از قاچاقبران مواد مخدر ،جنايتکار و دزد تمام دارايی های ملت ميباشد .حصين فهيم به کمک
مارشال فهيم و بعضی اشخاص وادارات فاسد ديگردولتی تمام کارهای خالف وغيرقانونی چون قاچاق مواد مخدر از
افغانستان به کشور های آسيای ميانه ،روسيه وکشورهای آروپايی ،اختالص و يا به سرقت بردن تمام دارايی های مردم
عام چون ميليون ها دالرپول نقد ازکابل بانک وبه زورغصب نمودن زمين های مردم و دولتی ميباشد .مارشال فهيم
دردو ران جهاد ومقاومت همرا با همراهانش ميليون ها افغان بی گناه را شهيد و بی سرپناه ساختند ،خانه های مردم بی گناه
را ويران نمودند و تمام دارايی های مردم را چوروچپاول نمودند .و به نوبه خود حاال برادرش(حسين فهيم) توسط حمل
ونقل مواد مخدراکثر خانواده های مردم را ويران و تمام جوانان را به استفاده ونشه مواد مخدر آغشته ساختند و خانه های
مردم ،زمين های مردم و دولتی را به زورغصب نمودند ،و هيچکسی وجود ندارد که برای ايشان بگويد که چرا!
بخاطريکه تمام دولت دردست ايشان هستند.
به اساس گفته های فهيم درکنفرانس واليان که ايشان مليارد ها دالر را به مجاهدين توزيع نموده و حاال اگردرافغانستان
صلح وامنيت تآمين نشود ايشان دوباره اسلحه خود را گرفته و به کوه باال ميشود ودوباره چوروچپاول و مردم کشی را
شروع و گد ودی را به ميان ميآورد .بزرگان گفته انداگرپدرت دزد نبود وتو دزد نبودی ومال يتيم نخوردی اين دارايی را

از کجا کرده ای؟ خانواده فهيم طي چند سال آنقدر رشد اقتصادی داشتند که نه تنها پول افغانی بلکه پوند ،دالر،کلدار،لایر
وايرودرکوچه های کابل ودبی وديگر ممالک به شاخی باد می کنند .
آنها پول سياه را سفيد و قدرت مندان فاسددولت استعماری کرزی را سرمايه دار وصاحب فابريکه وتاجر وارداتی
وصادراتی ميسازند .واين سرمايه های تقلبی را بنام اين وآن سرمايه گذاری  ،در بازار بين المللی اسعاروسرمايه بدون
اينکه از آنها کسی درمورد اين سر مايه های غير قانونی بپرسد  ،ازافغانستان خارج می شود .

بسم هللا محمدي وزيردفاع اسبق
بسم هللا محمدي چهارقرارداد بزرگ را با بهره گيری ناجايز از صالحيت دولتی دراختيار پسرش قرار داده و اکنون
پسرش عامل اصلی درانجام پروژه ی ساختمان «پنتاگون» درکابل به شمار می رود.
همچنان درهمکاری با فرزند محمد يونس قانونی به دليل بسته گی خانواده گی ،شش قرار داد بزرگ ديگر را نيز از آن
خود کرده است .بسم هللا ده ها ُتن از بهترين تجهيزات شفاخانه ی سردار داوود خان را که قوای بين المللی به آن جا انتقال
داده بودند؛ ازطريق فروشگاه دوافروشی برادر رئيس صحيه سابق وزارت دفاع( ،يفتلی) به فروش رسانيده است .براساس
اسناد موجود در اداره ی ناظرخارجی« ،حق» بسم هللا ازشفاخانه سردار داوود ،بيست هشت ميليون دالر مشخص شده
است .برخی منابع بين المللی به بسم هللا محمدی پيام داده اند که اعضای خانواده ی وی به طور منظم کاروان های قاچاق
مواد مخدر ازافغانستان به خارج را رهبری می کنند.
عالوه برآن ،مجموعه مدارک و اسناد مربوط به فروش ذخيره گاه های مهمات واليت پنجشير به امريکايی ها و اردوی
ملی از دوسيه های کالن و مشترک مارشال فهيم و بسم هللا خان است که می تواند سرنوشت سرمايه های آن ها را با
سواالت وبازخواست های ملی و بين المللی رو به رو بسازد .ذخاير اسلحه و مهمات پنجشير تحت مديريت و اداره مارشال
فهيم و بسم هللا خان از ابتدای سقوط طالبان به بعد ،تحت پوشش کمپنی های قراردادی اکمال کننده ی مهمات و سالح برای
اردوی ملی از کشورهای روسيه ،اکرائين و جمهوری چک به فروش رفته است .آن ها به همين منظور ،يک دفتر جعلی
در دوبی وکابل تأسيس کرده بودند؛ و منابع تحقيق ،دوسيه های کامل آن را در اختيار دارند.درگزارش ذکر شده است که
علی رغم دنباله سنگينی ازاتهامات وجرائم ،بسم هللا خان برای بسيج مردم عليه حکومت دکترغنی کارزار سراسری به راه
انداخته و برای سامان دهی پروژه ی مجاهدين و «مقاومت» با حامد کرزی رئيس جمهور پيشين به طور منظم ديدار و
مشورت هايی داشته است.

قضيه اختالس يک ميليارد و پنجصد و بيست افغانی ازقرارداد سي نو قلم البسه در معينيت محافظت عامه وزارت داخله
قضيه اختالس يک صدو سي دوميلبيون افغانی ازقرار داد البسه دروزارت دفاع ملی
قضيه اختالس سه صدپنجاه دوميليون افغانی ازقرارداد سه صدپنجاه دو قلم دوا درمعينيت محافظت عامه وزارت داخله
قضيه اختالس بيست هفت ميليون دالر از قرارداد دوقلم بوت و البسه در وزارت دفاع ملی
قضيه اختالس بيست هشت ميليون افغانی از قرارداد کيک وکلچه ماموران پوليس در وزارت داخله
قضيه اختالس ششصدوبيست هفت ميليون افغانی ازقرارداد شصت سه قلم ظروف وزارت داخله
قضيه اختالس چهارصدنوددو ميليون افغانی ازچندين قراردادهای وزارت داخله
زورگيري پنهاني  ۲٥ميليون دالری يونس قانونی دروزارت معارف،
رشوت  ۳۰ميليون دالری ابراهيم عادل وزيرسابق معادن،
خريداری بلدنگ های چندين ميليون دالری توسط وزارت خارجه درنيويارک و دوبی،
چپاول ده هزارجريب زمين دولتی توسط خانواده کرزی درقندهار،
سرقت هفتاد ميليون دالری توسط اسماعيل خان،
غارت تجهيزات وادويه به ارزش  ۱٥۳ميليون دالر و  ۲۰ميليون دالرپول نقد درشفاخانه سردار محمد داوود که درآن بسم
هللا خان وجنرال احمد ضيا يفتلی مظنون درجه يک اند،
چورکان زمين های دشت چمتله ،چونغر ،قرغه وغيره توسط سياف ،مالعزت ،ممتاز وغيره همباندی هايش،
دزدی حدود نيم ميليون دالرتوسط صديق چکری ازوزارت حج و اوقاف،
اختالس هشتصد ميليون دالری عمر زاخيلوال درگمرک های جالل آباد و حيرتان،
دريافت بوجی های دالرازايران توسط عمر داوودزی،
اختالس بيست ميليون دالری امين فرهنگ دروزارت اقتصاد،
دزدی صد ميليون دالری نادرآتش ازشرکت هوايی آريانا،
فساد قدير فطرت درارتباط به قضيه کابل بانک وموارد ديگر،
فساد چندين ميليون دالری وديگر نابکاری های ظاهر اغبردرکميته ملی المپيک،
زمين دزدی وچپاولگري هاي عطامحمد دربلخ،
دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاريس،
چپاول وتاراج معادن طاليي قره زغن ولسوالي دوشي طي بيش ازدودهه توسط سيد منصورنادري،
قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج  ١٦٠میلیون بیرل نفت خام ازسه حوزه دریای آمو برای  ٢٥سال آینده است که به
کمپنی «وطن» که بوسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی میشود مدتی قبل سروصدا های زیادی را
به دنبال داشت.

آيت هللا شيخ آصف محسنی
درکابل  ،گفته ميشد که حزب وحدت ،اعضای خانواده و نزديکان کسانی که توسط امرمستقيم آيت هللا شيخ آصف محسنی
به قتل رسيده اند عليه او به دادگاه شکايت کنند .گفته می شود ،محسنی متهم به قتل سران و فرماندهان حزب وحدت و حتی
سران حزب حرکت دردوران جهاد و جنگهای داخلی میباشد .مشتاق ،يکی ازآن ميان هست  ،قتل مرموز مشتاق و
ازدواج اجباری خواهرش با آصف محسنی درسن سيزده سالگی ،زبان زدعام است .هزاره نيتورک مينويسد ... :سيد
حيسن انوري با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق ،صادقي نيلي  ،كاشفي  ،سيد ابراهيم شاه حسيني ،ترور نافرجام مرد
انديشه وتفكرهزاره سلطانعلي كشتمند وده هاشخصيت روشن فكر وجوانان نخبه هزاره ،قتل عام هزاره ها درافشار اخفال
كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود و ...بسند نكرده .امروز براي نابود كردن يكي ديگرازفرزندان غيورهزاره اقدام به
ربودن ايشان كرده .تا شايد بتواند چهره هاي بيدارگرهزاره را كنارزده و خودشان همانند سالهاي تاريك گذشته از وجود
اين مردم سوءاستفاده نمايند تا ازين طريق به حيات اش ادامه دهند .
مسلم فهيمي مديرمسئول هفته نامه پيك ديده بان هنگام خروج ازمنزلش توسط افراد شيخ آصف محسني (به سركردگي سيد
انوري) ربوده شد .قضيه ازآنجا آغازشد كه فهيمي قبآل درمصاحبه اي با( تلويزيون امروز)كه خوديكي ازخبرنگارانش بود
براي اولين با ازجنايات زنجيره ي شيخ آصف محسني دريك رسانه جمعي پرده برداشت شهامت فهيمي تمام صاحب
نظران را در پايتخت وخارج از كشور كه از جنايات شيخ آگاه بود شوكه كرد وبه خصوص اطرافيان شيخ را به شدد
عصباني كرد .فهيمي موضوع مرموزشهيد مشتاق وازدواج اجباري باخواهر مشتاق توسط شيخ درسن سيزده سالگي وبه
شهادت رساندن صادقي نيلي وده ها جنايت شيخ را به بحث كشاند ودرنقطه هاي تاريك اين جنايت سياه روشني انداشت كه
بعد ازين قضيه تلويزيون تمدن دستپاچه شدند ودنبال راه فرار به فحاشي ومنحرف كردن اذهان عامه پرداخت .شيخ كه
هميشه وارد شدن ازراه مذهب را درجامعه هزاره تجربه كرده است.
وازين طريق مردم صادق هزاره را به هرطرف كه خواست كشاند وازبازوان شان چه كارهاي را كه نكشيد وچه اخاذي
هاي كه نكرد وهمچنين سواربرذهن مردم ساده هزاره چه امتيازهاي سياسي ازكشورهاي همسايه براي بقاي خويش گرفت
 .. .سيد ابراهيم شاه حسينی ،صادقی نيلی و کاشفی با دستور مستقيم شيخ آصف محسنی به شهادت رسيدهاند .تمام اين اسناد
در نزد حزب وحدت موجود میباشد .صادقی نيلی ،بنيانگزار حزب وحدت با دستور نامه مستقيم محسنی در خانهاش به
قتل رسيده است که گفته میشود دستورنامه واسناد در نزد حزب وحدت موجود است.

سيد ابراهيم شاه حسينی نيزاسناد کتبی وجود دارد .کاشفی يکی از فرماندهان حزب حرک اسالمی در شمال بود .او زمانی
توسط محسنی کشته شد که گفتگوومذاکره را با محمد محقق درشمال آغاز کرده بود .حاصل اين مذاکره و گفتگوها اين بود
که هزاره ها در آن زمان متحد شود .اين گفتگوهای به صورت سری پيش رفت چون ترس از اين وجود داشت که آيت هللا
محسنی از قضيه آگاه نشود .اما از آنجايی که محسنی مخالف اين حرکت بود که هزارهها متحد شوند ،ديری نپايد که آيت
هللا محسنی از اين قضيه باخبر شده و امر قتل کاشفی را برای سيد محمد علی جاويد راصادر کرد .سيد محمد علی جاويد
بعد از آنيکه دستورنامه مستقيم و رسمی قتل کاشفی را از آيت هللا محسنی دريافت کرد بالفاصله کاشفی را به قتل رساند.
گفته میشود گفتگوهای کاشفی ومحمد محقق به مرحلهء رسيده بود که حزب وحدت قرار بود تمام امکانات را برای کاشفی
و پيوستن به حزب وحدت فراهم کنند.

ادامه دارد...

