کيهارددولت چپاولگري رکدند؟؟؟
معرفي جهاد گران بزرگ  ،گام به گام باحقايق
( استاد صباح )

وطن مادردوم است ,وطن خويش را فزونترازهرچيز گرامي داريد.ميهن دوستي بايد مقدم برهركاروخود
مختاري و استقالل پيشرو بر هر انديشه باشد.وطنم را بيشتر از خانواده ام دوست مي دارم اما به انسانيت
بيشتر از كشورم عالقمندم.كافي نيست كه انسان براي وطنش خدمت انجام داده باشد بلكه هرگز از
خدمتگزاري خودداري ننمايد .عشق ورزيدن به ميهن عبارت از اين است كه انسان با تمام قوا ,ميل داشته
باشد عملي شدن آرمانهاي بشري را در آن مشاهده نمايد و به قدر قوه ي خود در راه كار ياري نمايد.
عشق و عالقه به وطن و آب و خاك مانند عالقه به پدر و مادر و زن و فرزند امري طبيعي است.
صميميت و عواطف و احساسات شما نسبت به ميهن خودتان بايد مافوق همه ي احساسات و عواطف شما
باشد.

مژده اي ساده دالن ،عصر جديد آمده اند
دوره ي چوروچپاول وتاراج سپيد آمده اند
اينان هرچه که کردند  ،نگوييد «دروغ»
ازبراي سرقت بانک باقفل وکليدآمده اند
يك كليد شان اگرنگشايد دروازه هرقفل

با گروپ سالحداروباقفل جديد آمده اند
مجلس ملي كه ازفحش وتمسخرشده پُر
غصه نخور دولت اخالق پديد آمده اند
رفته اند آن گروپ کاله پست وچپن دار
آنكه با مشت روي ميزمي زدآمده اند
گرچورکردندوچپاول شد وبردند وخوردند
غمگين مشو که با نفس پليد آمده اند.
عذر تقصير ،كه ما مار گزيده شده ايم
آن مار كه تا اکنون نگزيد آمده اند.

درشمالشرق کشور

درچهارواليت زون شمالشرق كشوردوهزار جريب زمين اين تصدي را زورمندان غصب و منازل رهايشي را باالي آن
اعمار كرده اند  .تصدي سپين زرهفت هزاروپنجصد جريب زمين درواليت هاي قندوز ،تخار ،بدخشان و بغالن دارد
ودوهزارجريب آن را زورمندان غصب كرده اند  .اين زمين ها درولسوالي هاي خواجه غار ،دشت قلعه وينگي قلعه
تخاروولسوالي هاي بهارك بدخشان و امام صاحب قندوز اند.

تورن اسماعيل مجاهد زمين هاي زابلي وگمرک تورغندي واسالم قلعه

اداره مبارزه با فساد اداری به تاريخ پنج ثورسيزده نوديک محمد اسماعيل وزيرانرژی و آب را به دست داشتن درفساد
متهم كرد .لودين گفته بود -من اسماعيل خان را متهم به فساد کردهام که مانند وی هيچ وزيرچپه شاخ وجود ندارد ،اما حاال
ببينيد که چه کسی جرئت دارد تا از وی درمورد بپرسد وپول وجايدادی را که به سرقت برده ،ازاودوباره بگيرد.
اين درحاليست كه با بی نتيجه ماندن و فراموش شدن اين دوسيهها انتقادات بر ناكارايی وعدم هماهنگی ادارات مبارزه با
فساد بيش ازپيش افزايش يافته است.
اسماعيل خان در قضيه برداشت ميليون ها دالر از يک بانک دولتی در زمان واليت هرات ،استفاده سو ازعوايد گمرکات و
نيز بستن قرارداد غيرشفاف با برخی از شرکت های ساختمانی ،متهم است .درنامه اداره مبارزه با فساد اداری که پيش از
دادن رای اعتماد به وزيران ،به پارلمان افغانستان فرستاده شده بود ،آمده است که اسماعيل خان در حدود هفتاد ميليون دالر
از يک بانک دولتی برداشته است.
اين پول ها زمانی برداشت شده که داکتر اشرف غنی احمدزی وزير ماليه بوده است و درهمان زمان ،اشرف غنی ،هياتی
را برای بازپس گيری اين پول به هرات فرستاده اما والی پيشين هرات از تحويل اين پول ها به هيات اعزامی ازکابل ،خود
داری و با هيات همکاری نکرده است .ازسوی ديگر عزيز هللا لودين رييس اداره مبارزه با فساد اداری به خبرگزاری
ب خدی گفت که شماری از وزيران کابينه به اختالس و غصب جايدادهای دولتی متهم هستند اما او از گرفتن نام اين افراد
خود داری کرد .با اين حال لودين افزود که صد ها جريب زمين دولتی درشهر هرات از سوی برخی زورمندان غصب
شده است .عبدالمجيد خان زابلی در زمان صدارت سردار شاه محمود غازی يکی از با نفوذ ترين وزرای کابينه بود و
همزمان رياست تمامی وزرای سکتورهای اقتصادی و مالی کشور را برعهده داشته است.
گفته می شود که عبدالمجيد خان ،اساس گذار بانک ملی افغانستان است و سال ها مديريت هيات عامل اين بانک را به
عهده داشته است .زابلی سال های آخر عمرش را در امريکا به سر برد و در اوايل ده هفتاد در اين کشور وفات کرد.
از عبدالمجيد خان زابلی صدها جريب زمين در واليت های هرات ،ننگرهار و برخی از شهرهای بزرگ کشور باقی مانده
است .عزيزهللا لودين ،با اشاره به اينکه جايداد های عبدالمجيد خان زابلی ملکيت دولت افغانستان است تاييد کرد که بخش
اعظم اين جايدادها از سوی برخی زورمندان غصب شده است .به گفته رييس مبارزه با فساد اداری ،کل مساحت خانه
عبدالمجيد خان زابلی يازده ونيم جريب زمين است که هشت سال پيش از سوی يک هيات هشت نفری به مبلغ  24ميليون
دالر قيمت گذاری شده است .لودين تاکيد کرد که فرزندان و بازماندگان زابلی با نوشتن نامه ای به حکومت افغانستان گفته
اند که تمامی جايدادهای آنان ،مربوط به مردم افغانستان است.
هادی و حميد ،فرزندان مرحوم عبدالمجيد خان زابلی وخانم اوگفته اند که بيش از چهارده هزار و هشت صد جريب زمين
متعلق به خانواده زابلی ،مربوط به وزارت زراعت می شود که ازسوی برخی زورمندان غصب شده است .بخشی از
جايدادهای زابلی از سوی اسماعيل خان ،بخشی به نام سليم ترکی شاروال هرات وبخش سوم نيزبه نام يک خانم قباله شده
است .درهمين حال محمد رفيق شهير رييس شورای متخصصان هرات گفت که در حال حاضر ،موضوع ملکيت خانه
اسماعيل خان از سوی کميسيون مبارزه با فساد اداری مورد بحث است .به گفته شهير خانه ای که فعال اسماعيل خان درآن
زندگی می کند ملکيت زابلی ها است و بنا به وصيت خود عبدالمجيد زابلی ،اين خانه بايد برای معارف و تحصيالت عالی
افغانستان وقف شود .شهير تاکيد کرد که در دو دهه اخير ملکيت اين خانه ،ظاهرا به نام همسر اسماعيل خان قباله شده

است .به گفته محمد رفيق شهير رييس شورای متخصصان هرات ،اسماعيل خان يک افسر نظامی بود که سرمايه زيادی
نداشت اما اکنون يکی ازسرمايه داران بزرگ افغانستان است.
او افزود که اسماعيل خان درهرات وبرخی ازواليت های ديگرونيزکشورهمسايه (ايران) جايداد وسرمايه زيادی دارد.
هوتل بزرگ استقالل که در منطقه بسيار گران قيمت وبا ارزش هرات (گرده پارک درنزديک ساختمان واليت )قرار دارد
ازجمله جايدادهای اسماعيل خان است .اسماعيل خان دردوره ای که والی هرات بود،عوايد گمرکات هرات را به مرکز
نمی فرستاد واين مساله درهمان دوره سروصداهای زيادی را نيز برپا کرد.
اسماعيل خان سرمايه گذاری های زيادی دربخش های مختلف انجام داده وهنوز کسی نمی داند که سرمايه او ،در کجا ها
قرار دارد .اسماعيل درحالی متهم به اختالس و غصب جايدادهای دولتی درهرات ،می شود که ولسی جرگه به شماری از
وزرای پيشنهادی کرزی از جمله اسماعيل به عنوان وزير انرژی و آب رای اعتماد داد.
پس از اينکه اين وزرا از پارلمان رای اعتماد گرفتند داکتر عزيزهللا لودين ،تاکيد کرد که اداره مبارزه با فساد اداری نامه
ای به پارلمان فرستاده و موضوع اختالس و غصب زمين توسط برخی از وزرای پيشنهادی را با اين نهاد مطرح کرده
است .لودين تاکيد کرد که اعضای پارلمان به اين مساله توجهی جدی نکرده و به وزيران متهم به اختالس رای اعتماد
دادند .به دنبال مطرح شدن اين اتهام ،ولسی جرگه اعالم کرد که موضوع رای اعتماد به وزيران متهم به فساد ،باز نگری
می شود .اسماعيل ازچند سال به اين سو ،از حاميان نزديک رئيس جمهور کرزی به شمار می رود و چند سال است که
به حيث وزيرانرژی وآب در کابينه آ کرزی کار می کند.

احمد مشاهد مجاهد چپاول

احمد مشاهد عضوتنظيم جمعيت وازوفادارترين اشخاص به شورای نظاراست ودرسالهاي گرماگرم پاکستان رفتن  ،طب را
تمام ناکرده راهی پاکستان گرديد ومثل ديگرسران جهادی پيشوند داکتر راهم به نامش عالوه کرد.
آگاهی يافتن ازدارايی های واقعی وی شايد ممکن نباشد اما فقط بخشی ازسرمايه ،جايداد وملکيت های وی که همه
دربارهاش میدانند را به معرفی میگيرم .با تحليل مشاهد ازاين زاويه ،برای مردم ،برای چندمين باربه ثبوت ميرسد که
نظام فعلی که دم از دفاع از مردم و دفاع از دموکراسی میزند ،اتکايش در واليت تخار روی چه کسانی بوده و ماهيت
شان چگونه است  .اگرازحمام های نمره وباغهای کوچک که مشاهد دراينجا وآنجای ورسج وتالقان و واليات ديگر دارد
چشم بپوشيم و به جايداد های بزرگترش نظر اندازيم ،بايد ازهوتل آريانا شروع کنيم .هوتل آريانا درواليت تخارازجمله

هوتل های مفشن ومرغوب شهر تالقان است و محافل گوناگون ،خصوصا ً محافل عروسی درآنجا برگزارمیگردند .اين
هوتل مشهورازشخص مشاهد میباشد .
تانک تيل آريانا که درجوارپل شهروان تالقان قراردارد وپرفروش ترين تانک تيل درتالقان است نيزمربوط اومیباشد .
داستان اين تانک تيل وکالهبرداری مشاهد ازنزديکترين دوستش شايد نمونه خوبی باشد که ماهيت وي را شناخت .در
زمان واليت سيد اکرامالدين معصومی ،به نيت ايجاد تانک تيل شريکی بين معصومی ومشاهد ،زمين را ازصاحب آن به
زورتفنگ خريدند .هنگاميکه سند بين فروشنده وخريداران به امضاء میرسيد معصومی تاکيد میدارد که نام هردوی شان
در جريان نوشتن قباله ذکر گردد ،ولی مشاهد برايش استدالل مینمايد که چون تو والی هستی اگرصدای اين زورگيری باال
شود ،موقفت زيرسوال میآيد و بدنام میشوی بنا
ضرور نيست نامت را در قباله ذکر نمايم و اين کار باعث شکست عهد شراکت من و تو نمیشود .چندی میگذرد و
معصومی هم از چوکی واليت برکنار میشود .وقتی تانک تيل آريانا يکي ازپرفروشترين تانک درشهرتالقان ميگردد،
اونزد مشاهد آمده تا سهمی از عوايد بدست آمدهی شراکت را بدست آورد .مشاهد با نهايت خم چشمی وديدهدرايی ،
منکرعقد وپيمان درين رابطه شده و باينصورت دوستی وهمدستی شان پايان میيابد .
زمين های آبی مشاهد درنهرچمن وساير نقاط تخار بيشتر از  ٧٠٠جريب میباشند که دربهترين موقعيت های تالقان واقع
اند .در شرايط فعلی هرجريب اين زمين ها بيست لک افغانی خريد وفروش میشوند .
کرايه صرف دکانها وسرای هايش درتالقان ماهانه يک ميليون ودوصد هزارافغانی میشود .تعداد حويلی هايش درکابل
باالتر ازده باب بوده که همه درمناطق قيمتی موقعيت دارند .تعداد زياد آنها را به کرايه داده است .يک حويلیاش در
شيرپور ،يک حويلی درمنطقه بادام باغ ويکی عقب سينما آريوب درباغ باال موقعيت دارند .
درتالقان هم چندين حويلی دربهترين موقعيت های شهرازمشاهد اند ،که ازجمله حويلیای که درسرک اول دارد و مدتی
درزمان گريزگريزرباني که باتحت هرسوميرفت ومدتي سفارت ايران بود که تنهاايران سفارت کاري درتخارداشت و فعالً
به يوناما کرايه داده شده است ازجمله زمين غصب شده دولتی است .
درخارج از افغانستان جايداد های غيرمنقول وی که تا حال افشاء شده اند ،يک حويلی در دوبی ،يک حويلی درتاجکستان.
رياست ده که مسئوليت امنيت تمامی وزيران را به عهده دارد ،امنيت مشاهد هم به عهده گرفته است .به همين مناسبت
مشاهد ماهانه به تعداد سه صد نفرازرياست ده اعاشه بدست میآورد .اوکه به امراض گوناگون گرفتار است ،خوراکش نان
جواری بيش نيست ،دارايی هايش را قبل ازمرگ ميان اوالدهايش تقسيم و ترکه کرده است .مشاهد علیالرغم آنکه آدم کينه
دل ،خودپسند وخودخواه است و به هر مسئله ی با درنظرداشت منافع خود برخورد میکند ،درعين حال شخص متکبر و
بدزبان است وسخت انتظار دارد که کسی پای خود را به پای او دراز نکند وهمه بلیگوی اوباشند .تنها آدم های بردهصفت
وزبون ازموقف اواستفاده برده میتوانند که آماده چاپلوسی و تحمل غضب ،دشنام های رکيک و پيشانی ترشی های او
باشند .ازجمله ده ها فرديکه طبق تذکر باال به نوکران او بدل شده اند فردی به نام حق نظر است که حاال شايد حق نظربای
برايش بگويند .
او به واسطه مشاهد رئيس گمرک در يکی از گمرکات افعانستان تعيين شده و ازين طريق صاحب ميليون ها دالر شده
است .او درچند محفل درحضور ديگران بدون اينکه عرق شرم برپيشانیاش نمايان گردد ،يادآور گرديده است که

امروزاگرکسی کمترازيک ميليون دالررا سرمايه بگويد احمق است .او که چند سال قبل به نان شب بند بود و پول نداشت،
امروز چندين حويلی صرف درشهر تالقان دارد .
ملک و دارايی هايی که مشاهد و هممسلکانش چون مطلب بيک ،حاجی آغاگل ،پيرمحمد خاکسار ،پيرم قل ،قاضی
کبيرمرزبان ،بشير چاه آبی وغيره به اصطالح کالن های تخار با خدعه ،نيرنگ ،قتل ،تهديد ،توطئه ،دزدی ،خيانت،
چپاول ،وطن فروشی و متوسل شدن به پستی های رنگارنگ بدست آورده اند ،بدون احساس شرم وخجالت آن را داد خدا
ناميده ،خويش را خدادادگان جارمیزنند تا اين را ثبوت نمايند که ديگران که به پول و دارايی های افسانوی چون آنها
نمی رسند نه اينست که ايشان دست به دزدی ،وطن فروشی ،جاسوسی ،قتل و توطئه نزده اند بلکه ايشان را خدا نداده است.
اوالده اينان اگرچه به پستی پدران شان آگاه اند دردل آن را تصديق میدارند ومیدانند که پدران شان تا جاسوس ورزيده
نمیبودند و گذشته بيشرافتی و وطنفروشی برپيشانی شان از دور نمايان نمیبود ،کجا ممکن بود به چوکی های مهم و بلند
درسطح يک مملکت گماشته شوند .مشاهد وهمقطارانش وقتی به منابرسخنرانی میکنند ،هميشه دفاع از جهاد ومقاومت و
ارزش های اسالمی را قلقله میکنند ،ولی درعمل به غيرازتحکيم پايه های اقتصادی و اجتماعی خود و فاميل خود به چيز
ديگری نمیانديشند.

سيد طيب جواد مجاهد سفارت

روزنامه «ديلی بيست» به تاريخ  ١٨دسامبر  ٢٠١٣اسنادی را فاش نمود که سيد جواد طيب پرده برمیدارد .بر اساس اين
اسناد اداره توسعهی بينالمللی امريکا ) (USAIDساالنه بيش از  ١٠٠٠٠٠دالر جيره به سيد طيب جواد میپرداخت که
اين رقم شامل کرايه خانه و مصارف غذايی اونمیشود .جواد از سال  ٢٠٠٢الی  ٢٠٠٣رئيس دفتر کرزی بود و بعدا
سفيرافغانستان درآنکشور شد .سيد طيب جواد همزمان ازدو پيمانکار امريکا  RANCOو «انترنيوز» دالردريافت
میکرد .به گفته مسئوالن اداره توسعهی بينالمللی امريکا اين پول بخاطر جلب تحصيلکرده های غرب دردولت کرزی به
حيث تکنوکراتها برای بازسازی افغانستان پرداخت میشد .
براساس گزارش ،قراردادی که بين جواد و RANCOبه امضا رسيده نشان ميدهد سيد جواد با معاش روزانه ٣١٤.١٢
دالر برای شش ماه بحيث مشاور با اين پيمانکار امريکا ايفای وظيفه کرده است .اسناد نشان میدهند که  RANCOبه
اردو ووزارت خارجه امريکا کارهای گستردهای انجام داده است .دراين قرارداد که به تاريخ  ٧نوامبر  ٢٠٠٢امضا شده
روزانه  ٦٠دالر بخاطر بودوباش درکابل و ٤٠دالرمصارف غدايی جواد نيز در نظر گرفته شده بود .اوامضای خود را
درروی قرارداد تصديق میکند اما ازجرئيات قرارداد اظهار بیخبری میکند .

طيب جواد خود می گويد :من درمورد اين که اينها پيمانکاران خصوصی يا دولتی بودند ،چيزی نمیدانستم .برای من
اين معاشی بود که از سوی اياالت متحدهی امريکا پرداخت میشد .شايد کمترين معاش به من پرداخت میشد .افراد زيادی
بودند که پول نقد دريافت میکردند .
اندريو ناتسيوس که درآن زمان رييس يو.ايس.ايد بود میگويد :در روزهای نخستين جنگ افغانستانUSAID ،برنامه ی
را روی دست گرفته بود که مطابق آن بايد صدها تحصيل کردهی افغان که درخارج زندگی میکردند ،به تکنوکراتهای
دولت کرزی تبديل شده وظرفيت حکومت را تشکيل دهند .پرداخت معاش رقابتی با معاش اين تکنوکراتها درغرب
بخشی ازاين برنامه بود .اين تکنوکراتها توسط پيمانکاران  USAIDاستخدام شده و دروزارتخانههای افغانستان به کار
گماشته شده بودند .عقد اينگونه قراردادها راهی بود که ما میتوانستيم با طی کردن آن زودتر برنامههایمان را اجرا کنيم.
ما اين برنامه را خاموشانه اجرا کرديم ،چون اين کار بين تکنوکراتها ومليشههای افغان ( جنگ ساالران ) متحد با ما
تنش ايجاد میکرد .الری سمپلر ،معاون مديريو.ايس.ايد برای افغانستان وپاکستان میگويد :درمراحل اوليهی بازسازی
افغانستان اينگونه معامالت ضروری بود …ما درصورتی که ضرورت باشد ،با بازيگرانی که درحکومت جديد نقش
مؤثری داشته باشند نيز اين کار را خواهيم کرد .
ديلی بيست میافزايد که ديويد هوفمن رئيس «انترنيوز» به جواد طی يک ايميلی که بعدها به دسترس اين نشريه رسيده
نوشته :من خيلی خوشحالم ازاينکه درزمينهی استخدام شما وکمک به رييس جمهورکرزی مساعدت کردم .ما درحالت
عادی چنين چيزی را درنظرنمیگيريم ،چون اين کار با استقالليت ژورناليستی ما درتضاد قرار دارد .اما ما اوضاع در
افغانستان را استثنايی تشخيص داده و با اين کار موافقت کرديم .سيد جواد طی شش ماه فعاليتش با اين نهاد به صفت
مشاور ٤٩٠٠٠دالر دريافت کرد .
کريستين فيرمعاون استاد درپوهنتون جورج تاون امريکا میگويد :ما ازروزاول سيستمی را ايجاد کرديم که فاسد بود .ما
کسانی را داشتيم که همزمان از دومنبع معاش دريافت میکردند؛ يکی ازما و ديگری از بانک جهانی .اين عاملی است که
نتيجهی آن يک سيستم فاسد است .

بقیه زگیده اهي مقاالت استاد صباح کلیک نماید

