والي اهي واليات هب کدام اساس تقررمي يابند؟؟؟

{ ازحامد کرزي تا غني احمدزي }

(استاد – صباح )  /قسمت دوم /
« معامله گري که ازآغازلشکرکشي حاميان ( به ظاهر) دموکراسي درادارات محلي اتفاق افتيد »

آمریکا از  2002تا  2017برای افغانستان  120میلیارد دالر کمک کرده که این مقدار بزرگترین کمک خارجی به
بازسازی یک کشور است .آیا شما گفته می توانید که از این  120میلیارد دالر چند فابریکه ،چند بندبرق ،چند سد آب و
چند نشان دیگر از زیرساخت های اقتصادی افغانستان ساخته شد؟ افغانستان  17سال بعد از کمک  120میلیارد دالری
امریکا همچنان در ویرانی و فقر دست و پا می زند و همچنان در بی ثباتی و ناامنی به سر می برد 90 .درصد مردم این
کشور زیر خط فقر و در خط فقر زندگی می کنند  .سرک سالنگ ،یگانه سرک عمومی که  9والیت شمال را به کابل و
سایر والیت های افغانستان وصل می کند ،لکه شرم و ننگ بر پیشانی دولت از کرزی و وزیران اش تا اشرف غنی و
وزیران و شریکان سفره حکومت اش است .آلودگی  68درصد آب آشامیدنی افغانستان به مدفوع انسانی و حیوانی ،سیاهی
این لکه شرم را بر پیشانی های حکومت کنندگان مضاعف می کند.
حكومت کرزي در ماه سنبله سال  ۱۳۸۶براي تعیین واليها و تأمین ارتباط مستقیم آنان با ریاست جمهوري ،ارگانهاي
محل را ایجاد نمود و تمامي وظایف و صالحیتهاي بخش ملكي وزارت داخله را كه شامل پیشنهاد و تعیین والیان و
ولسواالن میشد ،به این اداره واگذار كرد .درحالي كه توقع میرفت با ایجاد این ارگان در تعیین واليها و ولسوالها
ضوابط و شایستهساالری بیشتر مد نظر گرفته شود ،اما به دالیل مختلف از جمله نداشتن صالحیت كامل ،این اداره نقش
بیشتر مقرريها بازهم بر اساس مصلحتها و روابط تنظیمي صورت گرفت.
مؤثر و اساسي در تعیین واليها را نداشت و
ِ
شواهد نشان میدهد كه تمامي واليها دراثرفشار و حمایت حلقههاي مختلف مقررشده اند.
سران سابق جهادي ،شماري ازافراد بلندپایه دولتي و كشورهایي كه در افغانستان حضور نظامي گسترده دارند همه در
تعیین واليها نفوذ و نقش برازنده داشتند.
در تقرر واليها ریاست جمهوري ،معاونان ریاست جمهوري ،سران جهادي و… همه از خود كاندید داشتند و معرفي
میكردند.درین گفتمان مستند براساس گفته هاي اپوزیسیون دولت ،شماري از واليهاي سابق ،نخبگان سیاسيِ هر والیت و
مقامهاي دولتي صورت گرفته ،ارتباط هر والي را با رهبر و یا حلق ٔه سیاسي كه او را به صفت والي توسط رییس جمهور
مقرر نموده نشان میدهد .
بر مبناي این تحقیق ،حزب اسالمي به رهبري گلبدین حكمتیار  ۵والي در كشور داشتند.
عبدالرب رسول سیاف ،لیدر اتحاد اسالمي  ۴والي داشتند و سهم واليهاي عضو اتحاد سیاف در حكومت از چند سال به
این سو بر جاي خود باقي است.
افغان ملت ،نیز  ۳والي در تركیب كنوني قدرت سیاسي دارد.
جمعیت اسالمي بدون غضب وزارتخانه ها وادارات پردرآمد دولتي والي هاي زیادي داشتند.

حاجي محمد محقق ،ازحزب وحدت اسالمی مردم افغانستان ۲ ،والي،
قسیم فهیم ،معاون اول ریاست جمهوري  ۲والي ،سید احمد گیالني ازمحاذ ملي  ۳والي ،صبغت هللا مجددي  ۱والي و محمد
كریم خلیلي معاون دوم ریاست جمهوري نیز  ۱والي دارد.
والي ها چه امتیازي مي گیرند

والیان بدون از ،چوروچپاول  ،رشوت وفساد وزورگیري وزورگوي امتیازات سرسام آوري مانند وکیالن شوراي ملي
ازبودجه ملت گرسنه  ،آواره ووطن ویرانه وبرباد شده مي گیرند .
بر اساس یك پروژ ٔه آسیا فوندیشن ،براي هر والي در هر ماه مبلغ  ۲۵هزار دالر امریكایي داده میشود .این پروژه كه
تحت نام ) (PBGFاز سوي ارگانهاي محلي اجرا میشود ،به تمام واليها بدون استثنا بیش از یك ملیون افغاني براي
خرج دسترخوان ،برخي از پروژههاي كوچك و مصارف تیل موترهاي شان در هر ماه میدهد .عالوه بر این ،نظر به
اظهارات عبدالمالك صدیقي ،معین مالي و اداري ارگانهاي محلي این نهاد نیز حد اكثر یك میلون و دوصد هزار افغاني را
براي مصارف هر والي در ماه میپردازند كه به گفت ٔه وي نظر به ماهیت هر والیت براي برخيها پنج صد هزار افغاني،
براي تعداد دیگر هشت صد هزار افغاني و براي والیتهاي ناامن و بزرگ یك ملیون و دو صد هزار افغاني در هر ماه از
سوي این ارگان داده میشود.
همچنان واليها تا سه هزار دالر امریكایي ماهانه به عنوان معاش ماهوار دریافت میكنند .گالب منگل والي هلمند كه با یك
تیم بزرگ از افراد كار میكند ،تأیید مینماید كه به تیم وي كه متشكل از مشاوران و جوانان فعال است ،معاش فوق العاده
(سوپر اسکیل) از سوي ارگانهاي محلي داده میشود و تمام واليها از این گونه تیمها دارند .
والیان مربوط به حزب اسالمي گلبدین حکمتیار

نام و مشخصات هروالي و وابستگي سیاسي آنان را با سران تنطیم هاو یا كشورهاي خاص شرح توضیح مي دهیم .دربین
حزب اسالمي بیشترین كرسيهاي والیت را دركشور دارا بودند.
 – ۱جمعه خان ،همدرد والي پكتیا
جمعه خان همدرد ،والي والیت پكتیا از اعضاي ارشد حزب اسالمي بودند .به گفت ٔه روح هللا سمون ،سخنگوي وي ،همدرد
در زمان جهاد و جنگهاي تنظیمي در میان سالهاي  ۱۳۷۵-۱۳۵۷قوماندان ارشد و سپس رییس زون شمال حزب
اسالمي بود .جمعه خان همدرد در مصاحبهاي با روزنام ٔه افغان جرگه  ،گفته بود كه حزب اسالمي با همه نیروي خود در
صفحات شمال و همه افغانستان از حكومت حامد كرزي حمایت میكند .بعد ازاستقراردولت کرزی ،وي به صفت قوماندان
قول اردوي اتل در چوكات وزارت دفاع ملي ایفاي وظیفه مینمود .همدرد از سال  ۱۳۸۳تا سال  ۱۳۸۴مدت یك سال به
صفت والي بغالن ایفاي وظیفه نموده و سپس برای یك سال و  ۱۰ماه والي جوزجان بود .او از تاریخ  ۱۲جدي سال
 ۱۳۸۶به بعد حدود به صفت والي پكتیا ایفاي وظیفه مینماید.
همدرد تحصیالت عالي نداشته و رتب ٔه دگرجنرالي دارد .وي همچنان ازجمع وزراي مشاور كرزي بود.

 – ۲دلبرجان آرمان ،والي بادغیس
دلبر جان آرمان ،والي انزمان بادغیس نیز از قوماندانان حزب اسالمي میباشد .او در جنگهاي تنظیمي  ۱۳۷۵-۱۳۵۷به
صفت مسئول حوز ٔه پارهچنار در پشاور ،قوماندان ولسوالي زازی میدان والیت خوست و معاون والیت خوست ،اجراي
وظیفه نموده است .او ميگوید كه سالیان زیادي عضویت حزب اسالمي را داشته است.
آرمان قبل از این كه والي شود براي یك سال در حوز ٔه جنوبي شوراي امنیت ملي ایفاي وظیفه مینمود .وي در ماه حوت
سال  ۱۳۸۳به صفت والي زابل تعیین گردید و بیش از چهار سال را در این والیت سپري نمود و در ماه حمل سال ۱۳۸۸
به صفت والي بادغیس تعیین شد.
 – ۳منشي عبدالمجید والي بغالن
منشي عبدالمجید والي قبلي بغالن نیز از اعضاي حزب اسالمي بود.
برخي از اعضاي حزب اسالمي مي گفتند كه آعبدالمجید از اعضاي این حزب است.
وي بعدها روابط نزدیكتر با اتحاد اسالمي به عبدالرب رسول سیاف برقرار نمود.
منشي مجید از سال  ۱۳۷۱تا سال  ۱۳۷۳معین مسلكي وزارت امور داخله بوده كه در آن زمان احمدشاه احمد زي ،معاون
سیاف ،وزیر داخله بود .بعد از حكومت موقت در ابتدا به صفت مشاور ارشد وزارت امور داخله ایفاي وظیفه میكرد،
بعدا در ماه حوت  ۱۳۸۳به صفت والي بدخشان مقرر و تا ثور سال  ۱۳۸۸براي چهار سال والي بد خشان بوده و بعد،
به صفت والي بغالن ایفاي وظیفه می نمود.
 – ۴خواجه غالم غوث ابوبكر والي كاپیسا
خواجه غالم غوث ابوبكر ،والي كاپیسا نیز از اعضاي حزب اسالمي بوده وبعدها وظیف ٔه او به تعلیق در آمد .وي به دلیل
كمكاري در والیت كاپیسا وظیفه اش به تعلیق در آمد .نظر به گزارشها وي در لويسارنوالی دوسیهاي در زمینه اختالس
ودست داشتن در قتل  ۵كارمند تیم بازسازي والیتي یا پي آر تي داشت و به این دلیل وظیفه اوتعلیق شد است ،اما ابوبكر
این را رد میكند.
به گفت ٔه عبدالستار مراد والي سابق كاپیسا ،ابوبكر كه از باشندگان این والیت میباشد ،در زمانهاي مختلف همراه با
عبدالصبور فرید ،یكي از قوماندانان مشهور حزب اسالمي فعالیتهایي به نفع این حزب داشت  .اوبراي چهارسال والي
تخار بود در تاریخ  ۲۶ماه سرطان سال  ۱۳۸۶به صفت والي كاپیسا تعیین گردید به صفت والي كاپیسا انجام وظیفه
مینمود.
 – ۵محمد حلیم فدایي والي میدان وردك
محمد حلیم فدایي والي سابق میدان وردك نیز وابسته به حزب اسالمي دانسته میشد .او از سن پنج سالگي به پاكستان رفت
و تا سال  ۱۳۷۱در این كشور بوده است .فدایي عضویت حزب اسالمي را داشت و به حمایت مستقیم فاروق وردك وزیر
معارف به حیث والي مقرر شد .بعدها فدایي با شیرولي وردك ،برادر فاروق وردك روابط نزدیك برقرار نموده و در
حقیقت او یگانه حامي او براي ماندن در كرسي والیت بود.
واليهاي اتحاد اسالمي عبدالرب رسول سیاف

شواهد نشان میدهد كه عبدالرب رسول سیاف به لحاظ تقرر واليها بعد از حزب اسالمي ،جایگاه دوم را دارد و از چند
سال به این سو قوماندانان و اعضاي بلند پایه تنظیم او در والیتهاي مختلف ،والي بوده اند .بر اساس پژوهش هاي
صورت گرفته حد اقل چهار والي از میان اعضاي تنظیم او تعیین شده اند.
- ۱محمد موسي اكبرزاده والي غزني
محمد موسي اكبرزاده ،والي فعلي غزني از قوماندانان سیاف است كه به گفته خودش تنها ده سال به صفت یكي از
مسئوالن نظامي وي در اتحاد اسالمي ،ایفاي وظیفه نموده است .حدود  ۲۷سال میشود كه عضو تنظیم سیاف میباشم و
در تمام مجالس و تصمیمگیريهاي این حزب اشتراك میكنم و سیاف را دوست دارم .اكبر زاده مدعي است كه براي او از
سوي مقامها ،چند والیت دیگر نیز پیشنهاد گردیده بود :به والیت خوست ،میدان وردك و والیت ارزگان پیشنهاد شدم،
 – ۲جمال الدین بدر والي نورستان
جمال الدین بدر والي نورستان عضویت رسمي حزب دعوت اسالمي (اتحاد اسالمي قبلي) سیاف را دارد .رییس اسبق
شوراي والیتي نورستان میگوید كه سیاف براي باقي ماندن بدر به صفت والي ،پافشاري دارد .شماري از ریش سفیدان
نورستان به منزل سیاف رفته و از او خواستند تا از والي فعلي حمایت نكند و بگذارد كه او از وظیفه بركنار شود،
چــــــــون بي كفایت است .همچنان مسلمیار ،از مشرانو جرگه نیز ازبدر حمایت میكند و بدر به وي یك موتر زرهي (ضد
گلوله) را داده است.
جمال الدین بدر تحصیالتش را در مدارس پاكستان و چند سالي هم در عربستان سعودي انجام داده وي قبل از والیت براي
سال ها در بخشهاي مختلف وزارت اخارجه كار میكرد .
 – ۳محمد اشرف ناصري والي زابل
محمد اشرف ناصري ،والي زابل نیز مربوط به تنظیم عبدالرب رسول سیاف پنداشته میشد .او سالهاي زیادي در پشاور
پاكستان در پوهنتون دعوت الجهاد مربوط به سیاف کارکرده بود .ناصري از سوي سیاف به كرزي معرفي شد تا به صفت
اختالس حدود یك صد هزار دالر امریكایي
والي بادغیس مقرر گردد .او بعد از سپري نمودن مدتي در بادغیس متهم به
ِ
گردیده وبعد به والیت زابل تبدیل گردید.
 -۴محمد عمر والي پشین قندز
انجنیر محمد عمر ،والي پیشین قندز نیز از قوماندانان اتحاد اسالمي بود .عمر كه بیش از  ۸سال والي قندز بود ،در تاریخ
ششم ماه میزان (  )۱۳۸۹در یك حمل ٔه انفجاري در(والیت تخار) كشته شد.
عمر مي گفت كه سالیان متمادي به حیث قوماندان عمومي تنظیم اتحاد سیاف در تخار ایفاي وظیفه نموده است.

