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 هفتم – صباح »
کيهاچپاولگران مالکيتهاي دولتي وشخصي اند؟

چرا پنجره دل را شکستند؟
سحر و روشنايی را ببستند
ديدي که باتفنگ وبوجي پول
سر بازاري بد نامی نشستند .
مال مارشال ،دبل عبدهللا ،يونس قانونی ،بسم هللا محمدي  ،امرهللا صالح  ،عتيق هللا بريالي منحيث
ياران احمدشاه مسعود ازجمله کسانی اند که درچوروچپاول ادارات حکومتي ،زمين های دولتی
وپارک های تفريحی شهرکابل ،منطقه شيرپوروهمچنان موزيم ها وآرشيف ملی دست داشته و درانتقال
چوکی رياست جمهوری ربانی ازکابل به مزار ،تخار ،فيض آبادوتاجيکستان بذل مساعی بخرچ داده
اند.
وهمچنان اينان مستقيم درچپاول شيرپورسهم داشتند -برهان الدين ربانی ،علی احمد جاللی ،انورالحق
احدی ،مال تاج محمد،عطامحمد نور،يونس قانونی ،مال مارشال فهيم ،بصيرسالنگي  ،عتيق هللا بريالي
 ،امرهللا صالح  ،جنرال قره بيگ  ،جنرال بسم هللا محمدي...
عده ي کثيری ازمردم روزبه روزفقيرتروگرسنه ترميشوند ،اما کاخ های ميليون دالری ازبرکت فساد
گسترده اداری ،چوروچپاول دارايی ملی وثروت شخصی درکابل وشهرهای ديگر کشورسربلند
ميکنند .شايد بهترين نمونه يی اين رسوايی ها ،شيرپور ،شهرکهای مختلف درشهرکابل ،اعماربلند
منزل ها وچپاولگری های سياف درکابل وقصرها وساخت وسازهای قوماندان عطا محمد دربلخ
وتاراج هاط تورن اسماعيل درهرات بوده است که نمادی ازچپاول کمکهای جهانی وفساد ميباشد.

بازسازی کشوربا پرداخت هزينه های سنگين به عهده چند شرکت بزرگ خارجی درتبانی با حلقات
مافيای دربخش اقتصادی گذاشته شد ،درحاليکه اين سرمايه ها بايد دربخشی های هزينه ميشد که
اقتصاد کشور را برسرپای ايستاده ميکرد .ده سال شانسی ازهمکاری جامعه جهانی به هردليلی که
باشد ،مقصر کسانی اند که دراين مدت براريکه قدرت تکيه زده بودند ،آنان مسوول همه يی شرايط اند
که دراين سالها پيش آمده است.
ازجانب ديگربادرد واندوه نمايندگان پارلمان که اکثريت آنان ازين افراد استفاد ه جو وپول پرست اند،
با اين همه روزگذرانی ،پول پرستی ،ماست مالی ،استفاده جويی وحق تلفی ،طی اين سال ها بايد
برای دفاع ازحقوق برباد رفته مردم ،دولت ،کابينه ،مقامات مسوول وادارات امنيتی را بخاطربی
توجه ای مورد بازخواست وبازپرس قرارميدادندوازبرباد رفتن حقوق قانونی ملت وازاوضاع وخيم
امنيتی ،مداخله ود ست اندازی کشورهای دورونزد يک ،گرسنگی وپريشانی مردم ،چوروچپاول
دارايی عامه ازقبيل رشوت ،اختالس ،دزدی ،رهزنی ،قاچاق معادن زمرد والجورد ،قاچاق مواد
مخدره ،زورگويی وبی بند وباری تفنگداران وجنگ ساالران ،بمباردمان کورکورانه وخودسرانه
نيروهای خارجی ،شهيدومعلوليت ده هاافغان وارسی مينمودند .اما اينان نه تنها ازمشکالت مردم
نکاستند بلکه خود نيزبراين نتورگرم پطرول پاشيدند.
منطقه تاريخی شيرپور درمرکز شهرکابل ويران شد ،خانه های آن با بولدوزر هموار شد و ميان
اعضای کابينه وافراد بانفوذ از جمله فرماندهان جهادی ،به شکل مخفيانه تقسيم شد .افرادی که اين
زمين ها را تصاحب کرده بودند استدالل می کردند که آنها در شهر کابل سرپناه ديگری ندارند و حق
دارند خانه ای در اين کشور داشته باشند .اما اکنون خانه های بيشتر اين افراد در منطقه شيرپور ،به
فروش و يا کرايه گذاشته شده است .دراين منطقه ،نزديک به  ۰۵۳خانه آباد شده که از نظر مخارج و
نوع معماری ،در شهر کابل کم نظير است ،ولی آنگونه که ديده می شود شماری زيادی از اين خانه
ها برای موسسات غيردولتی و شرکت ها به کرايه ماهانه تا ده هزار دالر داده شده است.
ماجراي شيرپورچگونه اتفاق افتيد -درحاليكه عبدالسالم با شش تن از اعضاي فاميلش صبحانه صرف
مينمود ،خانهاش توسط پوليس بوسيله بلدوزر تخريب شد.
عبدالسالم كه  ۰۵سال دارد وكارمند ملكي ميباشد به ايرنا گفت« :ما فكر كرديم كه انفجار بمب و يا
زلزله بود ».او افزود كه دو تن از كودكانش زماني كه ميخواستند از كلكين فرار نمايند زخمي شدند.
سالم يكي از  ۰۳فاميل مسكون در منطقه شيرپور وزيراكبرخان كابل بود كه ازخانهاش رانده شده و
بعد با ترس و وحشت شاهد تخريب آن بود .در جريان عمليات تخريب ،بسياري از افراد رانده شده
زير آوار خانههاي شان جراحت برداشتند .بنابر اظهارات ساكنان و شاهدان ،فرمانده انوقت پوليس
كابل بصير سالنگي شخصا ً عمليات را رهبري ميكرد.

سالم اصرار ورزيد -پوليس شديداً باشند گان محل را لت و كوب ميكردند .حتي آنان به دو زني
حمله كردند كه مانع لت و كوب شوهرا ن شان شدند ».سازمان ملل متحد در مورد حادثه نگرانياش
را ابراز كرد .ميلون كوتري يكتن از گزارشگرا ن كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از مال
قات با خانوادههاي بيخانه در محل تخريب به گزارشگرايراني گفت -چيزي كه اينجا اتفاق افتاده است
نه تنها نقض شديد حقوق بشر است بلكه همچنان خالف تعهدات و وظيفه دولت افغانستان ميباشد .به
گفته كوتري آناني كه خانههايشان تخريب شده است باشند گان فقيري اند كه از  ۰۳سال به اينسو در
اين محل زنده گي ميكردند .وي عالوه كرد -به نظر ميرسد اشخاصي كه بايد مسئول تأمين حقوق
مردم و حفظ نظم و قانون باشند خود متخلف اند .ميلون كوتري از وزير دفاع سابق قسيم فهيم و
وزير معارف سابق يونسقانوني به صفت متخلفان نام برد .او به گزارشگران گفت  -اساسا ً چيزي
كه ما بد ست آورده ايم اينست كه وزيران و افراد ردههاي باال در اشغال زمين و تخريب اماكن مرد م
فقير د ست دارند .كوتري هشدار داد كه منازع برسر ملكيت ميتواند افغانستان را بار د يگر به دهها
سال كشمكش» فرو برد .او گفت -بايد تغييري ايجاد شود و وزيراني كه مستقيما ً د خيل اند بركنار
شوند .قبالً از تعميرات كهنهي شيرپور ،قطعات نظامي استفاده ميكردند ولي درين اواخر به مثابه
قشله عسكري متروكه فقط در چند تعمير آن پوستههاي عسكري قرارگاه داشتند.
به اساس حكم مال مارشال فهيم ساحه متذ كره از وجود نظاميها پاك و امر تخريب آن داده شد .در
جوار اين پوستهها تقريبا ً ۰۳۳خانهاي غيرنظامي از دهها سال بد ين سو موقعيت داشتند كه در دوران
جنگ طالبان در شمالي و سرازير شد ن مهاجرين از آن مناطق ،به آنهاافزوده شد.
اخيراً سه صدوپنجاه نمره زمين چهار بسوه يي كه مساحت مجموعي آن به  ۱٠۳۳۳۳متر مربع
(٠۳جريب) ميرسيد براي اراكين بلند رتبه دولتي شامل وزرا ،قومندانان ،جنرالها ،معاونان وزرا،
واليان ،روساي دواير امنيت ،تجار وابسته به فهيم ،قانوني و بسماله لويدرستيز و همچنان خانوادههاي
فهيم ،قانوني ،عطا ،جنرال داوود معاون وزارت امورداخله درامورموادمخدر ه و د يگرا ن توزيع
گرديد و اكثريت خانههاي مهاجرين زير نقشه آمد.
به تاريخ  ۱۰سنبله  ۱۰٨٠قومانداني امنيه كابل تحت قوما ندهي عبدالبصير سالنگي كه در آن ساحه
زمين گرفته بود ،به منطقه هجوم برده و به تعداد  ۰۳منزل را توسط بلدوزر به زور ويران كردند.
آنان براي مردم فرصت جمعآوري اموال شان را هم ندادند و چندين كودك درين جريان زخمي شد.
ساكنان منطقه مقاومت كرده و در اعتراضي كه داشتند عمال دولت و شخص سالنگي را افشا كردند و
او را با پرتاب خشت و كلوخ از آن جا دور ساختند .خانمي كه نام خود را فاش نكرد در صبحتي كه
بين مردم داشت گفت -او مردم اين خاين جهادي كه قوما ندان امنيه كابل است از خون ما و شما
صاحب  ٠ ،۵خانه شده .اينان به اسالم خيانت كرده اند و دروغ ميگويند و دزدي ميكنند .حاال آمده

اند كه ما را از خانههاي گِلي كه سي سال است در آنها زند گي ميكنيم بيرون كشند تا براي خود
قصرها آباد كنند.
ما بايد به روي اين  ...سنگ پرتاب كنيم ».محمد حنيف يكي از اهالي آنجا گفت -ما از سمت شمالي
كه خانههاي ما توسط طالبان سوزانده شد درين جا مهاجر شد يم و سرپناه گِلي براي خود اعمار كرديم
 .بدبختانه كه اين زورمندان ساحه را بين خود تقسيم كرده و ما را اخراج مينمايند.
من چند تن آنان را ميشناسم كه چند ين خانه دارند و اين جا را هم تصاحب كردند ».فرداي آن روز
پوليس كار تخريب خانههاي مردم را از سر گرفت .مردم محل مكرراً مقاومت كردند .شخصي كه
صاحب منصب بود با فاميل خود از خانه خارج نشد و ميگفت -بگذاريد اين جهاديها و تيكهداران
ملك كه وطن را خراب كرده اند خانه مرا هم خراب كنند و فاميلم زير خاك شود.
محمد محسن يكي از باشند گان ضمن خطاب به مردم گفت -ما مردم بيچاره در هيچ جاي شهر كابل
خانه نداريم .ما مهاجر هستيم و نان خوردن خود را نداريم .بصيرسالنگي ما را به زور از خانههاي ما
بيرون ميكند ،دولت هم عرض ما را قبول نكرد .كرزي ما را به حضور نپذ يرفت و از پشت دروازه
رد شد يم ،مقابل دفتر يونما اعتصاب كرديم ».بعد از آن كه بوي موضوع از طريق راد يوهاي جهاني
بلند شد ،يونسقانوني و انورالحقاحدي كنفرانس مطبوعاتي را ترتيب دادند .آنان گفتند كه كدام نقض
حقوق بشر را در اين رابطه نميبينند و اين جنايت را قانوني وانمود كردند.
دولت تا روشن شد ن قضيه ،اعمار منازل جديد را ممنوع اعالم كرد و كمسيوني را در رابطه توظيف
نمود كه كمسيون در كارش ناكام بود .از حبيبالهاصغري معاون شاروالي كابل در اين رابطه پرسيده
شد كه بيشرمانه گفت -شاروالي از قضيه آگاهي ندارد .در حاليكه محمدانورجگدلک قبآل شاروال كابل
وفعآل والي کندز  ،زير نام رييس المپيك واميرالد ين سالك معاون شاروالي و شخص اصغري در آن
ساحه زمين گرفته اند .براي باقي ساكنان آن جا سه ماه وقت داده شد كه ساحه را تخليه كنند.
روزنامه آرمان ملي اقدام و حركت حقخواهانه مردم را نامعقول گفت وعمل افشاگرانه حقوق بشر را
نكوهش كرد زيرا ميرحيدر مطهرازپنجشيرمديرمسئول روزنامه آرمان ملي خود يك نمره زمين در آن
جا تصا حب شده است .رييس ناحيه دوم گفت -توزيع زمينهاي شيرپور كه به اساس وابستگيهاي
گروهي و شخصي صورت گرفته غيرعادالنه است چرا كه در شاروالي بيش از دههزار تقاضانامه
براي گرفتن زمين وجود دارد كه از چند ين سال به اين طرف روي هم انبار شده و كسي به داد شان
نميرسد .در سندي كه از شاروالي كابل به د ست آمده در مورد توزيع زمينها چنين تذ كر رفته است
 ...زمينهاي توزيع شده به مساحت چهاربسوه براي في نفر تحت اين شرايط كه تعمير دو منزله ،پخته
كاري و داراي چاه سپتيك باشد ،اعمار گردد.
ساحهاي كه مربوط وزيراكبرخان است ،قيمت آن بلند تر ميباشد.

ليست تعدادي از كساني كه اين زمينها براي شان داده شده:
ـ  ٠۳جنرال جهادي و غيرجهادي بلندرتبه.
ـ  ۴٨قوماند ا نان مسلح بر حال جهادي.
ـ  ٨معاون وزير
ـ  ۵معاون والي
ـ  ٠٠تاجر وابسته به فهيم ،قـانوني ،عتيقالهبريالي قبآل معاون وزير د فاع پسرخاله قانوني و بسماله
فعآل وزير دفاع .
ـ جنرال عارف قبآل رييس عمومي امنيت ملي وفعآل وکيل درشوراي ملي ازپنجشيرو پنج تن از
اقاربش.
ـ روساي امنيت دولتي و داخله.
ـ اميرالد ين سالك معاون شاروالي
ـ انجنيرعبدالطيف رييس اسكان
ـ مال تاج محمد والي قبلي كابل وفعآل وکيل شوراي ملي .
ـ احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود.
ـ مفتاحالد ين كارمند عالي رتبه امنيت دولتي.
ـ انجنيرمحمداسحق رييس قبلي راديو و تلويزيون .
ـ بابهجلندر قوماندان شوراي نظارازپنجشير.
ـ نوريهزينبانوري رييسه كودكستانها ،خانم انوري قبآل وزير زراعت وفعآل والي هرات .
ـ بسماله وزيردفاع براي پسرانش عنايتاله و هدايتاله ازپنجشير .و…
افرادي كه در شيرپور زمين گرفته اند و خانههاي قبلي شان افشا شده است.
ـ قانوني وزير قبلي داخله ومعارف وفعآل ريس ولسي جرگه كه در حصه اول خيرخانه ،وزيراكبرخان
 ،هند ،لندن ودوبي وجاها ي ديگرقصر.
 برادران احمد شاه مسعود مالک چندين قصروبلدينگ درداخل وخارج . جنرال دوستم ريس ارکان سرقومانداني قواي مسلح که چندين خانه درکشوروبيرون ازکشوردارد. حاجي محمد محقق که چندين خانه درکابل وواليات کشوردارند.ـ فهيم ده هاخانه ي مجلل در پروان دوم ،كارتهپروان و وزيراكبرخان و چندين منزل ديگر در تايمني،
خيرخانه و پلباغعمومي  ،دوبي و...دارد .
 عبدهللا (مشوربه دبل عبدهللا) منازلي درپنجشير ،کابل و...ـ دامادهاي فهيم هر كدام در كارته پروان ،مقابل ليسه نادريه وخطرخانه  -خانه دارند.

ـ عبدالحسين ،حاجي مقيم ،عبدلامين و عبدالقديم برادران فهيم زمينهاي شيرپور توزيع گرديد كه هر
كدام برعالوه در پروان دوم ،پروان سوم مقابل باغ باال و كارته پروان خانهها داشته و مصروف
تجارت سنگهاي قيمتي پنجشيرو تيكهداري تعميرات آيساف در ساحات پلچرخي و داراالمان ميباشند.
ـ حاجي محمدعثمان كاكاي فهيم در شيرپور زمين غصب نمود كـه قبـالً هم مـالك دو خــانه در
بهارستان كارتهپروان و پروان سوم بود.
ـ عتيقهللا ،نجيبهللا ،حاجيفريد پسران كاكاي فهيم و ثريا دختر كاكايش كه همه داراي دو سه حويلي
در شهر كابل بودند ،زمينهاي شيرپور داده شده.
ـ قره بيگ قبآل رييس سره مياشت ازپنجشيركه داراي سه خانه ميباشد.
ـ نظري رييس اداري وزارت حج و اوقاف دو خانه دارد.
 تورن اسماعيل وزيرآب وبرق  ،درکابل  ،هرات  ،دوبي  ،مشهد و...ـ عطا والي بلخ چندين درجن قصروبلدنگ درمزار ،کابل  ،دوشنبه  ،تاشکند ودوبي و ,,.دارد .
ـ عبدالبصيرسالنگي سابق قوماندان امنيه كابل وفعال والي پروان كه سه خانه و  ۰۳باب د كان قبالً در
شهر كابل داشت.
 غضب قسمت ازپارک وزيراکبرخان وسيله جبار ثابت لوي ثارنوال وديگران .ـ جنرال ظاهراغبر (مشهوربه ظابط ظاهر)ازپنجشيروبرادرانش طاهروصديق شباب فعآل درجرمني
در ساحه گوالي سينماي خيرخانه قصر شاهي درپرژه جديدوجاي ديگرخانه ها دارند وشيرپوررا
نيزچورپورکرده اند.
ـ محمد شريف شريفي برادر قانوني كه در خيرخانه وخارج کشور...خانه دارد.
 عتيق هللا بريالي ازپنجشيرقبآل معاون وزارت دفاع چندين خانه رهايشي دارد. جنرال داود قبآل معين مبارزه باموادمخدروزارت داخله ازپنجشيرچندين خانه درکابل ووالياتکشوردارد.
 ثارنوال کرام الدين قبآل ثارنوال شوراي نظار ،ريس اداره سوم امنيت ملي  ،ريس دفترمارشال فهيمدروزارت دفاع  ،ريس فدراسيون فتبال ووالي پنجشيرخانه هاي متعددي خريداري وغضب نموده
است.
ـ جنرال محمدعارف رييس امنيت دولتي ازپنجشيركه سه خانه را در كارته پروان تصاحب كرده و
سرك عمومي را مسدود ساخته است.
ـ عبدالمحمود قبآل لوي ثارنوال ازپنجشيرچندين خانه درشهرکابل دارد.
ـ حاجي شيرعلم قوماندان سياف كه در تايمني  ،کمپني وپغمان خانه دارد.
ـ قوماندان مالعزت كه در كارته پروان  ،خوشحالخان وپغمان خانه دارد.

در پي کنفرانس خبري کميسيون مستقل حقوق بشر و گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد تخريب
منازل مسکوني اهالي شيرپورواتهام تعدادي از مقامات دولتي به غصب امالک رهايشي و نقض حقوق
بشر در مقر آن کميسيون برگزارشد ،عکس العمل هاي مختلفي ازسوي مقامات و اشخاص ذيربط
صورت گرفت .سخنگوی کميسيون مستقل حقوق بشر در مورد گزارش اين کميسيون توضيح داده
گفت؛ که بين دو گزارش ،يکی ليست افرادی که مستحق نمره شده اند و ديگری تخريب خانه های
مردم در شيرپور خلط صورت گرفته است .در گزارش کميسيون فقط تخريب اجباری خانه های
مسکونی مردم و شيوه برخورد با آنها ،نقض حقوق بشر تلقی شده است.
به دنبال اين مشاجرات ،سخنگوي دولت اعالم کرد؛ کرزي دستور داده است که کميسيون مستقلي به
منظور پيگيري قضيه اهالي شيرپور و خالف کاريهايي که در قسمت توزيع زمين صورت گرفته،
تشکيل گردد.اما اين کميسيون مانند کميسيون هاي ديگرهزگزتشکيل نگرديد وهمه سخنان کرزي چون
بادهوا به فضاميپيچد .براهيمي نماينده خاص قبلي ملل متحد درامورافغانستان از گزارش گزارشگر
ويژه ملل متحد دفاع کرد و گفت -با اين گزارش اصوالً موافق است و تخريب خانه ها را باالي مردم
نقض حقوق بشر تلقي مي کند .وي تأکيد کرد که تخريب خانه ها اشتباه بوده ،حتي اگر آنها دستور
رسمي را اجرا مي کردند .. .شاروالى ،تحليلگران و کميسيون بررسى غصب ملکيت هاى وزارت
دفاع ،مقصر اصلى در غصب اين امالک را  ،احکام غير قانونى اراکين بلند رتبه زمان ربانى ،به
شمول خودش ،ميدانند .ساحات آتى که مشتمل بر صدها جريب زمين مربوط تاسيسات وزارت دفاع
سابق بوده ،در چهار طرف شهر کابل توسطه وابسته گان مقامات ارشد تنظيمى و دولتى  ،بر اساس
احکام غير قانونى کرزي وربانى و اراکين دولتى اش ،غصب شده اند .ساحه اول در جنوب شهرکابل
،موازى اراضى ايکه محاط است از طرف شرق به تپۀ تاج بيک ،از طرف جنوب به کوه ُکرغ ،از
طرف شمال به افشار داراالمان و ازطرف غرب به آخر دشت برچى .اين ساحه  ،توسط شخصى بنام
حاجى نبى که به گفتۀ مردم محل ،برادر کريم خليلى معاون رييس جمهور است ،غصب شده که قبالً
قطعه سکاد و غند توپچى در آن جابجا بوده .خبرنگار آژانس خبرى پژواک که به دفتر پروژۀ مذکور
رفته  ،چشمديد خود را شرح ميدهدکه ،نقشۀ بر روى ميز آمر دفتر در تحت شيشه قرار داشت که
مانند حيات آباد پشاور به چهار فيز تقسيم شده بوددر بين آن يک پارک  ،در وسط سرک عمومى ،
دوطرفه طورى نقشه کشى شده که از شرق به غرب امتداد يافته و هر نمرۀ آن ،از ده الى بيست
هزار دالر امريکايى به فروش ميرسد.

ساحه دوم ،جنوب غرب شهر کابل  ،ساحه باالتر از دشت برچى ،نزديک ارغندى( اخالص مينه )که
مربوط به حاجى شير علم ابراهيمى (قوماندان شيرعلم ) ،قبآل والى غزنى و يکى از قوماندانان ارشد
سياف ميباشد .دراين ساحه هم پوسته هاى قبلى فرقه  ، ۱۳مستقر بوده است .ساحه غرب شهر کابل
ساحه غند  ٠٢و غند تانک فرقه  ۱۳که محاط است ،از طرف جنوب به چهلتن ،از طرف شرق به
خواجه جم ،از طرف شمال به بند قرغه و از طرف غرب به زيارت خواجه مسافر  .در اين محل
شهرکى تحت پروژه ي بنام شهرک مالعزت ( قوماندان مالعزت ) اعمارگرديده است .
ازهر نمرۀ سه بسوه يى آن که مبلغ هشت هزار دالر بفروش رسيده ،تا کنون هشتصد نمره آن توزيع
شده است .مال عزت يکى از ارکين برجسته جمعيت اسالمى و قوماندان اسبق فرقه ده بوده است.
ساحه سوم در شمال شهر کابل  ،عقب قطعه بابه جان( فرقه  ) ٥٥مربوط وزارت دفاع که از طرف
شخصى بنام دگرجنرال عبدالرحمن  ،موالناى سيد خيلى توزيع شده و هر نمرۀ آن ،از  ۱٥الى ٠٥
هزار دالر بفروش رسيده است .ساحه چهارم ساحه ُگلباغ و فاميلى هاى ريشخور در جنوب کابل که
تاسيسات ديسانت هجومى و فرقه  ۱١ريشخور وزارت دفاع در آن مستقر بود .
اين ساحه که ازطرف غرب محاط است به کوه ُکرغ ،از طرف جنوب به چهل دختران چهار آسياب ،
ازطرف شمال به قلعه فتح چهاردهى و از طرف شرق به خير آباد چهار آسياب ،هر نمرۀ آن ،مبلغ ُنه
هزار دالر بفروش رسيده است .ه
همچنان تاسيسات تپۀ نادرخان و۱٠جريب زمين لواى راکت قرغه هم ،مورد غصب قرار گرفته.
محمد فقير بهرام معاون شاروالى کابل گفت :تمام زمين هاى فوق به اساس احکام غير قانونى ربانى
و، ...توزيع شده .اين پروژه ها ،هيچ کدام رسميت و جواز قانونى ندارد.
بهرام افزود که به پول پروژه هاى مذکور  ،بلند منزل ها در بين شهر سربلند نموده که بازهم با احکام
غيرقانونى  ،براى شان اجازه اعمار داده شده ،نه کاناليزاسيون دارند و نه پارک وسايط که مردم
سخت ازاين بلند منزلها به ستوه آمده اند .معاون شاروالى کابل گفت :ما بارها بمردم گفتيم که اين
زمينها را خريدارى نکنند  ،زيرا در ساحه تپۀ سکاد  ،يک ستوديوم بزرگ و همچنان سرک حلقوى
شهر در پالن است .براى روشن شدن بهتر موضوع به پنج نمرۀ موبايل ربانى مراجعه نموديم ،
حتى دوتن از دستياران وي بنامهاى نذير وفضل الدين وعده دادند که زمينۀ مصاحبه را با رباني

مساعد مى سازند ولى باوجود تماسهاى مکرر  ،از ارايه جواب خوددارى نمودند همچنان شيخ آيت
هللا فاضل درمهتاب قلعه که ساحه حربى ښوونځى است  ،چهارو نيم جريب زمين را توسط احکام
غير قانونى  ،از ربانى گرفته بود .فاضل اين زمين را براى اعمارمدرسه دينى خواسته بود ؛ باالخره
در زمان مارشال ( فهيم) چهارونيم جريب او به بيست و شش جريب فعالً دعوى چهل و هشت جريب
زمين را دارد  ،وى قباله هم گرفته است و به شوراى ملى هم عارض شده است  .او اضافه نمود که
کميسيون تا کنون  ۱١قباله شخصى و  ٢٨قباله دولتى را باطل اعالم نموده  ،بطور مثال  ،قباله محمد
مقيم ولد ملک على خان حوت خيلى را که از صدها جريب  ،ده جريب را اخذ نموده  ،در ساحه
حربى پوهنتون باطل ساخته است که بنام شخصى امير محمد ترتيب شده بود .اين درحاليست که سه
سال قبل  ،افتضاح شيرپور که محل تاريخى نظامى بوده ،نيز توسط وزارت دفاع  ،ظهور نمود و
زمينهاى آن به اراکين دولتى توزيع گرديد که خود باز نمودن راهى بود براى غصب تاسيسات
تاريخى وزارت دفاع .
در همان وقت مولوى تاج محمد والى سابق کابل که خود يک نمره در شيرپور گرفته بود به
مطبوعات گفته بود که نمره هاى قطعه شيرپور بخاطرى به اراکين دولتى داده شد که مردم غريب -
نماى اين منطقه ،وزير اکبر خان را با اعمار خانه هاى محقر خراب ميسازند و آنها توان ساختن بنگله
مفشن وزير اکبر خانى را ندارند .خبرنگار پژواک حتى الوسع کوشش نمود تا در مورد ،نظريکى
ازغاصبين را اخذ نمايد ،اما آمر پروژه حاجى نبى درمورد گفت که نظر خواستن درينمورد ازآنها به
اين ميماند که شخصى با گوگرد نزديک ديپوى  ،بارود بازى نمايد.
تا حد امکان کوشيديم اما ازين اشخاص ،هيچ کدام به مصاحبه حاضر نگرديد .محمد عمر نعيم يار
رييس دفتر قبلي شاروالى کابل ميگويد :شاروالى هميشه با اين زور آور ها مشکل داشته که مکانهاى
تاريخى ،سبز و دامنه هاى کوه ها را اشغال مينمايند .حتى جنگ فزيکى صورت گرفت و انجنير هاى
ما لت و کوب شدند .نعيم يار افزود که زورمندان از سالح و زور استفاده ميکنند و شاروالى يک
اداره مردمى است که با قلم و کاغذ کار ميکند.
نورالحق علومى وکيل قبلي در ولسى جرگه درينمورد ميگويد  :من گفته نواز شريف صدراعظم سابق
پاکستان که گفته بود :من اردوى دوصد ساله افغانستان را ازبين بُردم را تاييد مينمايم .نواز شريف
توسط عمال خود توانست ،اردوى ما را هم از لحاظ تاسيسات آن و هم از لحاظ کدرى از بين ببرد.
که قشله هاى عسکرى مانند شيرپور ،ريشخور وغيره بر عالوه از تاسيسات وزارت دفاع ،حيثيت
نظامى و حيثيت تاريخى دارند که بايد حفظ ميشدند  .ما به کار خود دراينمورد ادامه ميدهيم  ،اسناد و
مدارک را مطالبه نموده ايم  .علومى با تاييد اينکه هزاران بسوه از اين امالک وزارت دفاع غصب

شده ،يک بسوه آن ،به صاحب منصبان مستحق داده نشده است .اين زمين ها به احکام غير قانونى
زمان ربانى تصاحب و غصب شده است و وزارت دفاع وقت ،دراين کار دخيل ميباشد.
لوي ثارنوال قبلي ،مالكين منطقه رهايشي شيرپور را غاصب خوانده و براي شان ضرب االجل
پرداخت قيمت زمين را تعيين كرد.منطقه شيرپور در سال سيزده هشتادويک به منطقه رهايشي تبديل
و به يك تعداد كه عمدتا ً در رده هاي بااليي دولت قرار داشتند ،توزيع گرديد .در سال سيزده
هشتادوچهارقيمت نمرات توزيع شده از سوي شهرداري ازدياد قابل توجهي يافت و قيمت آن را في
بسوه يکهزازويکصدوپنجاه دالر امريكايي تعيين نمود.
قابل تأمل ،موضع گيري لوي ثارنوال قبآل در اين مورد است ،ايشان نه تنها مالكين نمرات شيرپور را
غاصب ،بلكه توزيع اين ساحه را يك توطئه مي داند .در لندن در كنفرانسي كه به نشر رسيده وي،
تعمير هاي آباد شده شيرپور را منوط به قاچاقچيان موادمخدر خواند است .از جانب ديگر ،گفته مي
شود كه رئيس دولت شخصا ً به ثابت گفته است كه پشت شهردار اين واليت و آن واليت چه مي
گردي؟ در مسأله شيرپور مسايل كالني وجود دارد .مالكين زمين هاي شيرپور ،اتهامات ثابت را
نپذيرفته مي گويند ،ايشان غاصب نه ،بلكه بر سرمسأله افزودي بهاي زمين هاي شيرپور قانع نيستند.
مالكين اين زمين ها مي گويند ،قيمت واقعي نمرات زمين را پرداخته اند و براساس آن سند شهرداري
كابل را دريافت كرده اند و اين كه چرا بهاي اين زمين هـا را بطور بي سابقه ي دولت باال برده است
قناعت آنها را فراهم نساخته و روي اين مسأله آماده انــد ،تـا با دولت دراين رابطه از طريق قانوني
دعوا نمايند .تنها مواردي را كه مي تواند لوي ثارنوال روي آن ايراد گيرد ،اين است كه شايد يك
تعدادي از اين افراد در نقاط ديگر شهر نيز خانه داشته باشند ،كه طبق قانون نمي توان با كساني كه
خانه شخصي دارند ،نمره زمين توزيع نمود و يا گفته مي شود كه تعدادي از مالكين شيرپور به نام
اعضاي خانواده خود ،مثل پسر ،برادر وغيره نمره زمين اخذ نموده اند .لوي ثارنوال مي تواند در اين
مورد بازجويي نمايد و يا نمرات كساني را كه در سن كودكي اند ،مسترد نمايد.
اما سخنان جبارثابت مانندعملش غيرارادي معلوم ميشود وهمچنان به فراموشي سپرده شد وبه قول
معروف به يخ نوشت وبه آفتاب گذاشت.
ناثابت ميگوفت :لوی ثارنوالي توانايی محاکمه و دستگيری برخی از واليان ،جنرال های نظامی اردو،
وزراء و تعدادی افراد که متهم به اختالس و جنايات می باشند را ندارد .لوی ثارنوال سيزده وزارت
خانه ،شرکت آريانا ،شهرداری کابل ،رياست سره مياشت ،گمرک و ميدان هوايی کابل را متهم به
اختالس نزديک به هفتصد ميليون افغانی کرد.اين ادارات و ارگان های دولتی متهم به اختالس بيش
ازپنجاه ميليون دالروهزاروهفتصدوهشتاد تن ديزل نيز می باشند.

جبار ثابت گفت :اختالس کنندگان زير تحقيق عدلی و قضايی قرار دارند.بر اساس آمار ارائه شده از
سوی ثارنواالن و استيناف های واليات به مرکز بيشتر از صد ميليون افغانی در واليات کشور از
سوی مقامات ادارات اختالس و دارايی های عامه حيف و ميل شده است.
اما لوی ثارنوال فقط اختالس يکی از محکومين را بيش از يک ميليارد افغانی می خواند .جبار ثابت
مدعی بود که بنا بر داشتن مشکالت در تطبيق قانون و احضار برخی زورمندان دست آوردهايی نيز
داشته است .ثابت از جنرال عبدالرشيد دوستم ،والی قندوز ،والی ننگرهار و برخی از وکالء پار لمان
نامبرد که از سوی لوی ثارنوال متهم به لت و کوب افراد ،اختالس پول و دارايی های عامه و جنايات
های ديگر شده اند .جنرال دوستم از سوی ثارنوال متهم به لت و کوب و اختطاف اکبر بای رئيس
شورای ترک تباران شده است .چندی پيش از سوی لوی ثارنوالی وظيفه جنرال دوستم به حالت تعليق
اعالم شده بود .به گفته جبار ثابت  -جنرال دوستم تا به حال حاضر به گفتگو با اين اداره نگرديده
است .وی افزود -يکی از کشورهای خارجی و تعداد زيادی از مردم ازبک حمايت شان را از جنرال
دوستم اعالم کرده اند و به همين دليل اين ارگان عدلی و قضايی توانايی محاکمه کردن او را ندارد.
كرزي اعتراف مي كند كه دولت در بخش هايي از كشور قادر به جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشر
بنوده است .كرزي كه بمناسبت روز ملي قربانيان نقض حقوق بشر سخن مي گفت انگيزه هاي اصلي
نقض حقوق بشر را خارجي دانست و گفت كه هنوزهم برخي از حلقه ها و احزاب سياسي از
كشورهاي بيروني پول و امكانات مي گيرند.
افغانستان طي اين سالهاهنوزنيزقادر به جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشري نبوده است .مردم ما
هنوز هم در معرض خطرهستند و فاميل هاي هستند كه مصونيت ندارند و هوزهم جاهايي هست كه
حكومت توان اين را ندارد كه از خاطيان بازخواست كند و مانع تهديد شود .هنوز هم در اين وطن
كساني هستند كه با بي پروايي تمام قانون را زير پا مي كنند .كه اين عناصر كساني غير از تروريزم
و طالب هستند .هنوز افرادي هستند كه به كمك پول و تفنگ حقوق اين مردم را ضايع مي
كنند .كرزي دخالت دادن گروه ها را در دولت از روي ناچاري دانسته گفت كه ما بجز اين راه
ديگري نداشتيم در غير اينصورت دوباره سپردن افغانستان به همين احزاب بود كه با كمك خارجي
هاي خود كشتن مردم را دوباره ادامه مي دادند .ما هيچ نداشتيم و اينها پول ،اسلحه و مليون ها دالر
پول و كمك خارجي را با خود داشتند و ما بايد يا اينها را مي اورديم در داخل نظام خود و يا در
بيرون از نظام همان ظلمي هايشان را ادامه مي دادند كه سال ها پيش شروع كرده بودند .دراين
محفل که در تاالر راديوتلويزيون ملی برگزار گرديد ،کرزی در ادامه گفت  -درد انانيکه در طی سه
دهه گذشته عزيزان شان را در جنگ ها از دست داده اند ،با ياد اوری يابه ميز محاکمه کشاندن

مجرمين ،انان بهبود نمی يابد .درد مادری که سه فرزندش را در جنگ از دست داده است  ،تنها
زمانی بهبود می يابد که ديگر مادری فرزندانش را در جنگ از دست ندهد.
چرا که مادر از هرکسی بهتر درد يک مادر ديگری را درک می کند .کرزي با طرح اين سوال که
کی ها عوامل اصلی اين همه فجايع در کشور ما استند ؟ گفت  :عوامل اصلی اين فجايع مداخله
خارجی در افغانستان بوده است  .اين فجايع از مداخله شوروی سابق اغاز گرديد .سپس همسايه ها به
نام جهاد در امور افغانستان مداخله نمودند و بعدا اين مداخله در هيئت طالبان شکل گرفت و تا به
امروز ادامه دارد .وي گفت که مداخله بيگانگان با تاسف به همکاری همکاران داخلی انان صورت
می گيرد .رئيس جمهور کشور ضمن تشريح نقض حقوق بشر در دوره های مختلف  ،از فجايع
طالبان در موسی قلعه ياد اوری کرد و گفت  :ظلمی که از امدن شوروی سابق اغاز شد تا به امروز
ادامه دارد کسانی که اين ظلم را برمردم افغانستان روا داشته اند  ،شکی نيست که دشمن اسالم و
بشريت استند .
آنانی که دست به کشتن مردم بيگناه می زنند  ،بدون شک دشمن خداوند استند  .اما اين دشمنان را
کی تربيه می کند ،کی ها برای انان پول و اسلحه و ديگر امکانات را ميدهند؟ موصوف گفت  :مردم
افغانستان از مداخله خارجی و پولی که ازخارج می ايد رنج می برند ،کسانی برای کسب قدرت ،
کسانی برای جاه و جالل و کسانی ديگرازروی جهالت و دشمنی با بشريت با دشمنان مردم افغانستان
همکاری می نمايند ...برای حفظ حقوق بشر درسراسر کشور کوشش های ما جريان دارد  ،اما نتايج
اين تالش ها دلخواه ما نيست و ما به کوشش های خويش ادامه ميدهيم ادامه جمع اوری اسلحه از افراد
غير مسوول در برنامه ما است  ،اين روند از طريق برنامه داياگ و يا هر برنامه ديگری عملی
خواهد شد .قانونيت بهتر  ،نظام بهتر  ،بهبود قوه قضايه ،توانبخشی سارنوالی ،امنيت ملی ،پوليس،
تقويت کميسيون حقوق بشر و نهاد های جامعه مدنی برای اينکه انانی که دست به تخطی از حقوق
بشر می زنند هراس بيشتری داشته باشند  ،ضروری است .
افغانی ساختن نظام سياسی کشور را از ديگر عواملی خواند که در راستای تامين حقوق بشر کمک
می کند .موصوف تصريح کرد که ظلم در افغانستان با پول و تفنگ بيگانگان صورت می گيرد ،
بعضی از احزاب و گروه ها از خارج پول به دست می اورند که اين روند باعث نقض حقوق بشر در
کشور ميشود .ازدواج های اجباری  ،ازدواج در خورد سالی و برخورد ناسالم با زنان و کودکان را
از ديگر عوامل نقض حقوق بشر خواند و از علمای کشور خواست تا از منبر مساجد در کاهش اين
عوامل که خالف دين مبين اسالم است  ،کمک کنند .وي ابراز اميدواری کرد تا از راه تقويت قانون و
نهادهای ملی  ،بستن راه های غير قانونی پول به احزاب و گروه ها به مرحله يی برسيم که ديگر
تخطی از حقوق بشر ممکن نباشد  .کرزي با بيان اين که هنوز هم پول فراوان برای تخريب و نا امنی
به کشور ما سرازير ميشود ،گفت  :در پياده کردن عدالت انتقالی بايد از احتياط و حوصله کار بگيريم
تا سروصدای عدالت انتقالی باعث تخطی های بيشتر از حقوق بشر در کشور نگردد.

بقيه گزيده های مقاالت (صباح) اينجا کليک نمايد
admin@vatandar.at

مدیر مسوول  :انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز  :انجنیرنجیب یوسفی
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد

