کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت چهارم – صباح »
شهکاريهاي تورن اسماعيل

کسی ازظلمي جنگ ساالر نپرسيد
نه کس لب بکشدو نه بغض ترکيد
همه جا وحشت و وحشگري بود
نه قانون بودونه کس پاسبان ديد .
هفته نامه كابل بلند گوی جمعيت در شماره  ۸۱ميزان  ، ۸۸۱۸غوغا سر داد كه چرا رسانهها
درهرات در يك خبر مربوط به اسماعيل حدود چهلوپنج لقب را به وی اعطا كردهاند مثل امير
سنگرومنبر ،فاتح سنگرومنبر ،قايد پيروزمند جهاد ،مجاهد نستوه ،اسوه تقوا و جهاد ،مجاهد علم
دوست ،حمزه زمان ،ساالر بازسازی ،مجاهد علم دوست و فرهنگ دوست و دلير ،پير جهاد ،امير
فرزانه و مدبر ،شهيد زنده ،علمدار جهاد كشور مان ،برادر قهرمان ،قافلهساالر جهاد و سازندگی،
امير محبوب القلوب ،قايد بزرگوار و قهرمان ،پدر معنوی مجاهدين و...
اما صاحبان هفته نامه كابل به روی خود نمیآورند كه خود وبرادران همقطارشان در دهها نشريه در
كابل و ديگر واليات مسخره ترازاين برهان الدين رباني واحمدشاه مسعود را لقب باران میكنند
وجالب تراز همه آنكه ازديگران هم انتظار دارند از آنها پيروی نمايند درغير آن بايد آشكارا يا پنهان
مورد تهديد و تعقيب قراربگيرند .همچنين بنيادگرايان جمعيتی عار ندارند ازاينكه آدمكشی حرفهای
مثل عطا را مرد صلح ،سترجنرال ،ستاره معارف  ،مديربي جوره  ،والي ممتازوقهرمان جهاد و
مقاومت وباتقليد ازايران اوراسرداربازسازي بنامند و مكتبی موسوم به مكتب الغبيگ را به نام وی

مسما سازند .اينگونه تبليغات مضحك واجب الوجود اسماعيل درهرات و سايرامير واميركان زنده و
مردهی اين وطن داغديده میباشد  ،زيرا كه اين افراطيون میپندارند كه با پف كردنهای
ديوانهوارخود میتوانند لكههای خون و خيانت را درپشت و روی شان كتمان نموده و شخصيتهای
حقير و سبك و ارتجاعی خود رابزرگ ومتمدن نشان دهند.
قاچاقچيان ودزدان مشهوري که درپستهاي بزرگ دولتي لميده اند وطي بيش ازسه دهه با استخراج ،
قاچاق و فروش سنگهاي قيمتي و ساير احجار کريمه که بي شرمانه و خبيثانه به اين دزدي خويش
هنوزنيزادامه ميدهند .وقاچاق مواد مخد ر ،معاد ن  ،انبارهاي اسلحه  ،چوروچپا ول سرما يه ها ي
دولتي وشخصي  ،رشوت ورشوت ستاني  ،قتل وجنايت هاي تکا ن دهنده  ،د زدي واختال س ،
خويش خوري وقوم پرستي  ...به پيما نه زيادي به چشم مي خورد  ،با اندوه فراوان با گذ شت
هرروزوسعت بي سابقه پيدا نموده وقانون ودولت را زيرسوال برده اند.
فساد درادارات دولتی،زورگويي جنک ساالران وروزگذراني دولت کشور را با چالش های بی شمار
و متعددی از جمله عدم موثريت تالش ها و فعاليت ها مواجه ساخته و تاکنون دولت نتوانسته اين
بحران را از پيش روی خود بردارد .عملکرد دولت در اين مدت برای ريشه کن شدن فساد در ادارات
ناکارآمد و نا کافی بوده است .رئيس جمهور در اين مدت برای مبارزه با فساد اداری ،اقدام به ايجاد
کميسيون هاي نمايشي مبارزه با فساد اداری و اصالحات نمود ،اما اين کميسيون به جای اين که در
راستای کاهش فساد در ادارات کشور موثر باشد ،اکنون خود نيز به منبعی بزرگ برای فساد مبدل
گشته است.
باگذشت هر روزروشن میشود كه بنيادگرايان تفنگداروجنگساالردشمنان مردم ما اند ،به زير كشيدن
اينان ازمسند قدرت وسپردن شان به محكمه ،فقط وفقط كارمردم است و نه كابينه و ستره محكمه كه
بجز بیكفايتی و پوسيده گی چيزي درچانته ندارند ومحاكمه آناننيزازپارلمان توقع نميرود به يقين
تعدادي درپارلمان بيشترروي منافع بيگانه هاحساب بازکرده اند تاوطن.
رييس مبارزه با فساد اداری در يک اقدام بی سابقه ،نام يکی از وزيران آغشته با فساد در کابينه
کرزی را افشا کرده است .عزيزهللا لودين گفت ،که محمد اسماعيل خان وزير انرژی و آب افغانستان
در سرقت پول و جايداد دست دارد .من بخاطر متهم ساختن برخی از افراد در حال حاضر زير
انتقادات شديد قرار دارم .من اسماعيل خان را متهم به فساد کرده ام که مانند وی هيچ وزير چپه شاخ
وجود ندارد ،اما حاال بيبيند که چه کسی جرئت دارد تا از وی در مورد بپرسدو پول و جای دادی را
که به سرقت برده از او دوباره بدست بياورد.
اسوشتيد پرس گزارش داد که يک سال پيش مقامات امريکايی به کرزی رييس جمهور افغانستان گفته
بودند که اسماعيل خان وزيرانرژی و آب را ازکابينه اش دور سازد ،درغيرآن واشنگتن کمک هايش

با افغانستان را قطع خواهد کرد .به اساس اسناد محرمانهء ديپلوماتيک که نشر شده ،کرزی در برابر
اين خواستهء آمريکايی ها مخالفت کرد و اسماعيل خان را که آمريکايی ها را ازهمه بد ترمی پنداشت
به حيث وزير در وزارت گماشت که پروژه های امريکا به ارزش دو مليارد دالر امريکايی در آن
درحال اجرا اند .در اسناديکه توسط صفحهء انترنتی ويکی ليکس افشا شده ،آمده است که کرزی با
گماشتن اسماعيل خان به حيث وزير آب و برق خواست نشان دهد که تا چه حد امريکايی ها نمی
توانند باالی وی نفوذ داشته باشند.
اسوشيتد پرس با اتکا به اسناد افشا شده توسط ويکی ليکس گزارش می دهد که با وجود به ميان آمدن
اين اختالفات ميان کرزی و واشنگتن  ،امريکا به کمک هايش با افغانستان ادامه داد .کارل آيکن بيری
سفير امريکا در کابل از کرزی خواست تا اسماعيل خان را در تشکيل کابينه اش جا ندهد .در اسناد
ويکی ليکس آمده که آيکن بيری گفته است ،اسماعيل خان که يکی از جنگ ساالران پيشين است در
فساد و بی کفايتی شهرت دارد.اياالت متحدهء امريکا به ارزش صد ها مليون دالر را در بخش پروژه
های انرژی و آب به مصرف می رساند تا با استفاده از عوايد اين سکتور حکومت افغانستان بتواند
پول به دست آورد .اما به اساس تحقيقات که اداره های امريکايی انجام داده اند ،ساالنه مقدار زياد از
اين عوايد نا پديد می شوند.

تورن اسمعيل يکی از سران جهادی بنام اميرکه هميشه از تربيون زورگويي وچپاولگري،ازنام اسالم
ومردم استفاده و گلو پاره کرده است و قلقله کرده است.
صد ها تن رجال عالی رتبه ی دولتی – مافيايی مفسد حاکميت کرزی و مافيای پارلمانی که زمين
خواری و سرقت های بيت المال را موفقانه با نعره های تکبير ،قلقله های آيات قران کريم و احاديث
نبوی … به پيش ميبرند .اين زراندازان اعمال وکارنامه هاي حقيقي رابيش سه دهه در پوشش سجاده
ی اسالم پيچانيده بودند و باگذشت هرروز افشاء ميشوند .زمانيکه افراد گلبدين حکمتتار شهر کابل را
راکتباران ميکردند ،قبل از شليک راکت با تمام جذبه ی درونی! فرياد برمی آوردند که ،نعرهء
تکبير – هللا ُ اکبر .ووقتي که ازکوه تلويزيون  ،فرقه بابه جان  ،سه صدوپانزده خيرخانه  ،عقب کوتل

خيرحانه ،قصبه خانه سازي  ،فرقه هشت قرغه  ،ازپغمان شوراي نظار ،جمعيت وسياف دردارالمان ،
کارته سه وچهار ،دهمزنگ  ،چهلستون  ،جاده وسنگ تراشي ،چمن ومکرويان  ،قلعه زمانخان
وکارته نو ،بيني حصاروچهارآسياب  ...بافيرتوپ وتانک خانه مردم واطفال وزنان راقتل عام
مينمودند  ،هياهوي نعره تکبير :هللا اکبر -هللا اکبر– هللا اکبر درمناطق تحت حاکميت شان طنين مي
انداخت .واکنون که انتحاری ها ميخواهند مردم شريف و مسلمان را به خاک و خون يکسان کنند ،قبل
ازانتحار فرياد ميزنند  -نعره ی تکبير -هللا ُ اکبر ...فرياد ميزنند .وهمه اطن کارهافقط وفقط براي
چپاول وبيدادگري اند وراهي که اينان ميروند بااسالم حقيقي ودين نجات بخش اسالم کامآل درمغايرت
قراردارد.
يک منبع در اداره مبارزه با فساد اداری می گويد که محمد اسماعيل وزير انرژی و آب ،از سوی اين
اداره متهم به اختالس و غصب جايدادهای دولتی درهرات ،شده است.
اسماعيل خان در قضيه برداشت ميليون ها دالر ازيک بانک دولتی در زمان واليت هرات ،استفاده سو
ازعوايد گمرکات و نيز بستن قرارداد غير شفاف با برخی از شرکت های ساختمانی ،متهم است .در
نامه اداره مبارزه با فساد اداری که پيش از دادن رای اعتماد به وزيران ،به پارلمان فرستاده شده بود،
آمده است که اسماعيل خان در حدود  ۰۷ميليون دالر از يک بانک دولتی برداشته است .اسماعيل خان
يکی از قوماندانان جهادی است که سالها به عنوان والی هرات و وزير انرژی و آب فعاليت کرده
است.
اين پول ها زمانی برداشت شده که داکتر اشرف غنی احمدزی وزير ماليه  ،هياتی را برای باز پس
گيری اين پول به هرات فرستاده اما والی پيشين هرات ازتحويل اين پول ها به هيات اعزامی از کابل،
خود داری و با هيات همکاری نکرد.
از سوی ديگر عزيز هللا لودين رييس اداره مبارزه با فساد اداری 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 در شهر هرات از سوی برخی زورمندان غصب شده
است.
جايدادهای 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 دراين کشور وفات کرد.
ازعبدالمجيد 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  ۸۸و نيم
جريب زمين است که هشت سال پيش از سوی يک هيات هشت نفری به مبلغ  ۴۲ميليون 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 .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 و خانم او
گفته اند که بيش از  ۸۲هزار وهشت صد جريب زمين متعلق به خانواده زابلی ،مربوط به وزارت
زراعت می شود که از سوی برخی زورمندان غصب شده است.
عزيز هللا لودين گفت -بخشی از جايدادهای زابلی از سوی اسماعيل خان ،بخشی به نام سليم تره کی
شاروال هرات و بخش سوم نيز به نام يک خانم قباله شده است .در همين 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 شهيرخانه ای که فعال اسماعيل خان
درآن زنده گی 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.
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