اينهم شايسته ساالري حکومت وحدت ملي
قسمت دوم(استاد صباح )
صالحالدين ربانی ،وزيرامورخارجه
( ميراث خورپدردرپول وجايداد هاي چوروچپاول شده وسرمايه هاي بادآورده ازپول کشورهاي غربي  ،اسرائيل وشيخ
هاي عرب چه درزمان به اصطالح جهاد وچه اکنون واشغال کرسي هاي که به ميراث رسيده ونه استعداد وشايستگي )
« اينست جهاد مقدس ومقاومت مقدس تري اين تاجران دين وجهاد »

اگـــرداغ دلمــــرا ديــــده باشی
شقــايق می شکوفــد دراين حواشی
مبــــادا بارد يگر با جهادت
نمک بر زخــــم های مـا بپاشی..
اين پول هاچگونه وازکجابدست آمده است؟؟؟  ،قضاوت باشما!
به هيچ صورت اين داروندارصالح الدين رباني نيست .
صالحالدين ربانی متولد  ۱۵ثور  ۱۳۵۰در شهر کابل است مکتب را در پاکستان خوانده و ليسانس خود را دررشتهی
مديريت و بازاريابی ازدانشگاه ملک فهد عربستان سعودی و سند ماستریاش را از دانشگاه کنگستون بريتانيا در بخش
مديريت و تجارت گرفته است .همچنان او در سال  ۱۳۸۷دومين سند ماستریاش را در رشتهی «روابط بينالملل»
ازدانشگاه کولمبيای امريکا بهدست آورده است.
در سال  ۱۳۸۱به وزارت خارجه پيوست و تا سال  ۱۳۸۵بهحيث مستشار سياسی نمايندگی دايمی افغانستان در سازمان
ملل کار کرد .در سال  ۱۳۸۹سفير افغانستان در ترکيه مقرر شد و تا پايان سنبلهی  ۱۳۹۰در اين سمت باقی ماند .در ۲۶
حمل سال  ۱۳۹۱پس از ترور پدرش رييس شورای عالی صلح شد و تا سال  ۱۳۹۳در اين سمت ماند.
شمارهی ثبت دارايیها :دارايیهای منقول :پول نقد ندارد اما  ۱۹۵۰۰دالر حقالزحمه و  ۷۰۰هزار افغانی ازبابت
کرايهی حويلی دربانک دارد .دارايیهای غيرمنقول :يک خانه دروزيراکبرخان و يک خانه درکارته پروان وغيره به
ارزش  ۱۵ميليون دالرکه منبع و مدرک تمويل پول آن پدرش میباشد .
اسدهللا حنيف بلخی ،وزيرمعارف

فضا تنگ ست اوج بـال ها بعد
شبی خاموش و قيل وقـال ها بعد
سندها دارم از چور وچپاول
قـــرارما بمــانـــّد سـال هـا بعـد .
اين پول هاچگونه وازکجابدست آمده است؟؟؟  ،قضاوت باشما!
اسدهللا حنيف بلخی متولد  ۱۳۳۷در شهرمزار شريف است .او در بخش فقه و قانون دکتورا دارد .از  ۳جنوری ۲۰۰۳
برای  ۳سال مستشار افغانستان در کويت ،از سال  ۲۰۰۶برای چهار سال معاون مدير در وزارت خارجه و از اکتوبر
 ۲۰۱۰برای چهار سال سفير افغانستان درکويت بوده است.
دارايیهای منقول:
الف ،پول نقد موجود ۳۰ :هزار دالر.
ب ،پول نقد موجود در بانکهای داخل و خارج ۱۰۰ :هزار افغانی در عزيزی بانک.
اشياء و زيورات ،وسايط نقليه و مواشی ذکر نشده است.
دارايیهای غيرمنقول:
الف ،امالک شخصی :يک منزل در ناحيهی  ۴شهر کابل که قيمت تخمينی آن  ۲۰۰هزار دالر ذکر شده است ۴ .نمره
زمين ديگر در شهرک خالد بن وليد دارد که قيمت تخمينی هرکدام  ۱۵۰۰۰دالر ذکر شده است .دو نمره زمين در ناحيهی
دوم شهر مزار شريف دارد که قيمت هريک به ترتيب  ۵۰۰هزار دالر و  ۵۰هزار دالر ذکر شده است.
ب ،امالک  -يک زمين باغی مشترک با چهار نفر ديگر در ناحيهی دوم شهرمزار شريف به ارزش  ۵۰۰هزار دالر،
چهار دربند حويلی در مزار شريف که قيمت هرکدام  ۲۰هزار دالر ذکر شده ،يک حويلی ديگر در همين محل دارد که
قيمت آن  ۱۰۰هزار دالر تخمين شده ،زمين زراعتی به ارزش  ۱۰۰هزار دالر در منطقهی چهلمتری در مزار شريف.
فعاليتهای خارج از وظيفهی رسمی :مشاوريت وزارت معارف.
مصارف :مجموع مصارف خانواده دوهزار دالر.
عالمی بلخی ،وزيرامورمهاجرين وعودتکنندگان

نه  ،من مسلمان نيستم دين شما اهريمنی است
فساد ،تجاوز ،چوروچپاول  ،فارغ زنام زندگی است
نه  ،مانند شما مسلمان نيستم ،من افغان خداپرستم
همه ميداند! غالمي شما در مسيرت بندگي است...
اين پول هاچگونه وازکجابدست آمده است؟؟؟  ،قضاوت باشما!
عالمی بلخی متولد سال  ۱۳۳۵در چهارکنت واليت بلخ است .در زمان رياستجمهوری برهانالدين ربانی ،به وزارت
تجارت رسيد و پس از سرنگونی طالبان برای دو دَور از سال  ۱۳۸۴الی  ۱۳۹۲عضو مجلس بوده است.
دارايیهای منقول :يک ميليون افغانی پسانداز.
دارايیهای غيرمنقول:
الف ،امالک شخصی :يک خانه درکابل به ارزش  ۲۵۰هزاردالر ،يک خانهی درمزار شريف به ارزش  ۱۵ميليون
افغانی ،زمين درمزار شريف به ارزش  ۴۰۰هزارافغانی ،زمين در چهارکنت به ارزش يک ميليون افغانی ،زمين در
مزار شريف به ارزش يک ميليون افغانی ،دو نمره زمين در کابل به ارزش يک ميليون و  ۵۵۰هزار افغانی و يک خانه
در چهارکنت به ارزش  ۲۰۰هزار افغانی.
ب ،امالک موروثی و غيرموروثی :زمين مشترک با پنج نفر که ثلث آن سهم عالمی بلخی است در چهارکنت به ارزش
يک ميليون افغانی و يک خانه به ارزش  ۲۰۰هزار افغانی در چهارکنت.
مصارف:
الف ،هزينهی تحصيلی و تعليمی دو فرزندش ساالنه  ۱۱۰هزار افغانی.
ب ،مصارف امور معيشتی ماهوار :حدود  ۸۰هزار افغانی خرج منزل ۲۰۰۰ ،الی  ۳۰۰۰مصارف آب و  ۳۰۰۰الی
 ۱۰۰۰۰مصارف برق.

