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 25/05/2017                                                                                                  حمید انوری
 

 ؟افغانستان یا چورستان
 

 مجددى در حال غیابت میلیون ها افغانى معاش و امتیازات دریافت کرده است

، از آن 1357درست از آن زمان، از آن سیهروز بامداد بهاری، یعنی از سرآغاز کودتای نامیمون هفتم ثور 

پرچمی شان دستور آغاز کودتای ننگین روز شوم که کریملین نشینان جنایت گستر به شرف باختگان خلقی و 

 .افغانستان سرافراز و پرغرور به چورستان یک مشت کودتاچی وجدان باخته مبدل گشت ثور را صادر کردند،

 از آن روز شوم تا همین اکنون، افغنستان عزیز شده است یک چورستان بی در و دروازه.

ثوری ها تا توانستند چور کردند و مال ملت را به تاراج  دیگر افغانستان ما، آن افغانستاِن که بود، نیست.هفتم

بردند، نوبت به هشتم ثوری ها رسید، چور و تاراج بار دگر شروع شد، آنچه را هفتم ثوری ها برده نتوانسته 

بودند، هشتم ثوری ها یکشبه تاراج کردند، بعد که نوبت به طالب رسید دیگر هیچ چیز برای تاراج باقی نبود و 

و...، و نوبت که رسید به دیموکراسی وارداتی، اینبار همه چکه  از آن چورستان یک گورستان ساختطالب 

پیاده ساختن دیموکراسی به آن  بنام هرچه پول و سرمایه که  چور ها را گردهم آوردند و زیر نام دیموکراسی

ور و غارت کردند و از آن چورستان سرازیر کردند، از در وارد کردند و از دریچه خارج، همه و همه را چ

گاوه شیری"هدیۀ" اجنبی ها، فقط چند غدود در آن چورستان باقی ماند، حتی چند استخوان هم از گاو اهدائی 

 بجا نماند که نماند.

و برادران را اندکی حالجی کردیم و در این مختصر نوبت میرسد  "حامد کرزی"در نبشتۀ قبلی چور و غارت 

 ".غت هللا مجددیببه"حضرت ص

 گزارش چور و غارت صبغت هللا خان را باهم مرور میکنیم تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.

میلیون افغانى معاش حضرت صبغت هللا مجددى عضو مشرانوجرگه و 23مبلغ (: ۹۶ثور 23کابل )پژواک، 

مجددى در این مدت، چهار محافظ، یک راننده و یک دستیار او؛ در حالى در هفت سال پرداخت شده است که 

  در جرگه حضور نیافته است.

چور و غارت هم انواع و اقسام مختلف دارد و این هم یک نمونۀ کوچک دیگر چور است، و اما ناگفته نباید 

 ربانی و سیاف ودر این نوع چور تنها نبوده، بلکه یک مشت افراد دیگر مانند  خان" صبغت هللا"گذاشت که 

  ا از این نوع چور سود برده اند و میبرند هنوز. چندین چکه چور دیگر نیز ساله
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این چورستان پاِک پاک است، تا جائیکه به این در تمام مقامات خورد و کالن )و نه بزرگ(، میان از آنکه 

سراغ ندارم، آن یک نفر کسی نیست جز  منآنرا کمترین معلوم است، تنها و تنها یکنفر است که دوم 

 محترم"داکتر رمضان بشر دوست".

داکتر فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که حضرت صبغت هللا مجددى، از 

یس این جرگه شده است، بنا ئحدود هفت سال به این طرف و بعد از آن که در عوض او فضل هادی مسلمیار ر

 در نشست های عمومی و کمیسیون های جرگه شرکت نکرده است.« مشکالت»بر 

در هفت سال گذشته نه تنها خود معاش و امتیازات عریض و طویل را بدون یک روز و یک ساعت  کهیعنی این

کار، از مال ملت دریافت داشته است، بلکه برای بادیگارد ها، دریور ها، اعضای دفتر، رئیس دفتر، نطاقان و 

ست یک نمونۀ کوچک چور . این اخانه سامان ها و آشپز های خود نیز معاش و امتیازات دریافت نموده است

 در آن چورستان بی در و پیکر.

 او در مورد مشکالت توضیحات نداد.

معاشات و  مشکالت را باید صبغت هللا مجددی توضیح میداد و اگر یک مسلمان واقعی میبود از پذیرفتن

 امتیازات مفت و مجانی خودداری میکرد که نکرد.

ماهانه مبلغ دو صد هزار افغانی معاش ماهوار دارد و ماهانه به اساس معلومات وى، هر عضو شورای ملی، 

 هزار افغانى براى چهار محافظ، یک راننده و یک دستیار هر عضو شوراى ملى پرداخت مى شود. 72

منبع افزود که در مجموع در هفت سال، از مدرک معاش صبغت هللا مجددى، چهار محافظ، یک راننده و یک 

 شاریه هشت میلیون افغانى پرداخت شده است.ع 22دستیار او، بیش از 

تنها از درک معاشات و امتیازات مفت و مجانی که از شورای ملی به دست آورده است،  صبغت هللا مجددی

بیست و دو عشاریه هشت میلیون افغانی از مال ملت دزدیده است. این است چورستان مورد نظر ما که زمانی 

 خار هر افغان!نامش افغانستان بود و مورد افت

سمیع گفت که هفته گذشته، هیئت اداری و کمیته روساى مشرانوجرگه، فیصله کرده است که بعد از این هر 

عضو جرگه که از یک ماه بیشتر بدون کدام عذر شرعی و سفر رسمی غیابت داشته باشد، معاش و امتیازاتش 

 قطع مى شود.

واقع گردد که صبغت هللا خان و امثال شان پول ها و سرمایه این تصمیم و فیصله زمانی میتواند مؤثر و مفید 

 های ملت را که به غارت برده اند، به بیت المال برگردانند.

حضرت صبغت هللا مجددی رییس جمهور اسبق و رییس پیشین مشرانوجرگه، در حال حاضر برعالوه 

 رد.عضویت در این جرگه، مسوولیت کمیسیون حل منازعات را نیز بر عهده دا

به اساس معلومات، برخی منابع که نمی خواهند نام شان در گزارش ذکر شود، می گویند که مجددی برعالوه 

معاش و امتیازات مشرانوجرگه، از امتیازات کمیسیون حل منازعات و امتیازاتى که برای رؤساى جمهور 

 پیشین داده می شود نیز استفاده می کند.

 ُدم؟! پس آیا چور و غارت شاخ دارد یا

 ردائیـود فـروز بـر از پی امـگر مسلمانی همین است که حافظ دارد    وای اگ

 .ندمنابع یادشده، امتیازات مجددى از این دو مدرک را مشخص نکرد
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 چه سود اگر چنین هم میکردند؟

، دزدی، دزدی است. حق یک مملکت را غارت کنیچه یک حبه از مال ملت بدزدی، چه همه دار و نه دار 

تحت هر اسم و رسمی که باشد و صورت گیرد، یک جنایت بزرگ صغیر و کبیر را دزدیدن، بیوه و یتیم و 

 است. حال فرقی ندارد که این دزد کرزی باشد یا مجددی، ربانی باشد یا قانونی، احمد باشد یا محمود.

ت که زلمی زابلی نماینده مردم زابل در مشرانوجرگه، با ابراز نگرانى از غیابت دایمى صبغت هللا مجددى گف

 پرداخت معاش و امتیازات به مجددى، خالف قانون و جفا در حق مردم است که باید قطع گردد.

نتنها باید بصورت فوری قطع گردد، بلکه تمام آنچه را تحت عناوین مختلف از بیت المال دزدیده است، به 

 خزانۀ دولت بازگرداند.

ی به رهبری حضرت صبغت هللا مجددی، در سید اختیارسباوون سخنگو و مسوول مطبوعات جبهه نجات مل

مجددی صاحب برعالوه اى که در هفت سال گذشته، معاش خود را به »مورد به آژانس خبری پژواک گفت: 

سره میاشت کمک کرده، حتی در زمانی که ریاست مشرانوجرگه را برعهده داشت نیز معاش خود را به سره 

 «میاشت کمک می کرد.

. چه ضرورتی بود که صبغت هللا خان تمام معاشات و امتیازات ی بگو که با راست برابر باشدمیگویند دروغ

 متعدد را دریافت نماید، درصورتیکه یک روز هم کار نکرده است؟

 ؟!ببخشیماز طرف دیگر آیا از نگاه دین اسالم این کار جائز است که از احمد بدزدیم و به محمود 

ى )سره میاشت( گفت که حضرت صبغت هللا اما محمد میران صداقت سخنگوى جمعیت هالل احمر افغان

 مجددى، زمانى که ریاست مشرانوجرگه را بر عهده داشت، معاش سه ماهۀ خود را به این جمعیت داده است.

ثبوت میکند که جناب مجددی از هفت سال معاش و امکانات بی حد و حصر که دریافت این خود میرساند و 

بخشیده و متباقی را در کیسه کرده است. آخر دروغی  میاشته نموده است، صرف سه ماه معاش خود را به سر

 بگوئید که با راست برابر باشد، نه دروغ های شاخدار.

وى افزود که مجددى در هفت سال گذشته، پول نقد را به جمعیت هالل احمر افغانى نداده؛ اما در بخش معنوى 

  خیریه همکارى کرده است.شامل جلب اعالنات، با این نهاد 

سخنگوى و مسوول مطبوعات جبهۀ نجات ملى گفت که صبغت هللا مجددى، چندین بار استعفایش را از  

 عضویت مشرانوجرگه پیش نموده؛ اما پذیرفته نشده است.

سخنگو، سخنی بگو که به عقل سلیم برابر باشد و قابل پذیرش، اینکه مجددی صاحب چندین بار استعفا جناب 

 دادند و پذیرفته نشد، بدین معنی نیست که کار نمی کنم، اما معاشات و امتیازات آنرا دریافت میکنم.

همچنان سباوون گفت مجددى امتیازى را که به رؤساى جمهور پیشین داده مى شود، نگرفته؛ اما امتیاز 

یون حل منازعات را به دست می آورد؛ چون رسما مسوولیت این کمیسیون را عهده دار است و این کمیس

 والیت فعالیت دارد. 3۴کمیسیون، در حال حاضر در 

و امتیازات دریافت  مسؤلیت سه وظیفه را داشتن، به یکی هم حاضر نشدن و معاشات چورستان یعنی همین.

جمهور خودداری کرده  ئسایو؛ الاقل ار دریافت معاشات و امتیازات ربادآکردن، بازهم خانۀ صبغت هللا خان 

است، معاشات و امتیازاتی که حامد خان کرزی از کیسۀ ملت مظلوم و دربند افغانستان به شخص خود و باند 

 ی خود بخشیده است.ئمافیا
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حضرت صاحب، رهبر جهادی و »وی در مورد گرفتن امتیاز محافظ، راننده و دستیار از مشرانوجرگه گفت: 

  «امنیت دارد و حکومت مکلف است تا امنیت رهبران را تامین نماید. رییس جمهور اسبق است، نیاز به تامین

، با دیگر"رهبران جهادی" نیز مانندمعاشات و امتیازات، یعنی اینکه جناب مجددی  از نگاه"رهبر جهادی"،

یافت کند، آن بهشت موعود دنیا درهمین خیال راحت و وجدان آسوده قبول کرده است که امتیازات"جهاد" را در 

 خو سر زلف شان است.

س جمهور اسبق و امتیازات هر دو، وظیفۀ "رهبر جهادی" و رئیامنیت مینأاین جناب سخنگو اما نمی داند که ت

از و نه هم  نشانیمشرانو جرگه نیست، مشرانوجرگه ایکه نه در آن از مشر خبری است و نه از جرگه 

 .اثریدر آن  "صبغت هللا خان"

 دیگری در مورد به نشر رسید که باهم مرور میکنیم: گزارش واین مختصر به پایان رسیده بود که خبر 

  معاش و امتيازات حضرت صبغت هللا مجددى در مشرانوجرگه قطع شد

میلیون افغانى  23(: به دنبال نشر گزارش آژانس خبرى پژواک، در مورد پرداخت ۹٦جوزا  2کابل )پژواک، 

ابت، این معاش و معاش و امتیازات از سوى مشرانوجرگه به صبغت هللا مجددى و محافظانش در حال غی

 امتیازات قطع شد.

تازه به خود آمد و بیدار شد.  ،مشرانو جرگه بعد ار هفت سال خواب گران، عاقبت بعد از نشر یک گزارش

 پژواک آباد. یآژانس خبر خانۀ

را نشر کرد که در هفت سال  یشگزار ماه گذشته )ثور( به نقل از برخى منابع، 23آژانس خبرى پژواک، در 

میلیون افغانى معاش حضرت صبغت هللا مجددى و چهار محافظ، یک راننده و یک دستیار او، در  23گذشته، 

 ت شده است که مجددى در این مدت، در شورا حضور نیافته بود.پرداخ حالى 

فضل هادى مسلمیار رییس مشرانوجرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که حضرت مجددى در هفت سال 

 بار استعفاى خود را به وى داده است. 12گذشته 

قوانین و مقررات داخلی مشرانو جرگه را در مورد جناب مجددی تطبیق نکرد و تا  چرا فضل هادی مسلمیار

 ؟بماند و لب به سخن نگشودامروز و تا زمانیکه گزارش فوق به نشر نرسیده بود، خاموش در خاموش 

 اینها همه و همه سر و تۀ یک کرباس اند و در خورد و برد باهم شریک.

هم در حکومت وحدت ملى به  مسلمیار افزود که او این استعفا را هم در زمان ریاست جمهورى حامد کرزى و 

 رؤساى جمهور پیشکش کرده؛ اما از سوى رؤساى جمهور پذیرفته نشده است.

که از قصر سفید فرستاده و نصب گردیده اند، هرگز قادر به حفظ منافع ملت و  جمهور بی مسؤلیت یروئسا

 و ثروت در تالش اند، از این جماعت امید خیری متصور نیست. حفظ قدرت درمملکت نبوده، فقط 

حامد کرزى و اشرف غنى گفتند که حضرت صاحب، یک رهبر جهادى و شخصیت قابل احترام »او افزود:  

 «باشد.براى مردم افغانستان است، اگر حضور هم نداشته باشد، باید منحیث عضو در مشرانوجرگه 

ساخت  چورستان را کرزی . افغانستاناز کیسۀ خلیفه بخشیدن و بیت المال را چور و غارت کردن، یعنی همین

 و اشرف غنی هم در همان جال گیر مانده است.

موصوف خاطرنشان کرد که مشرانوجرگه؛ بعد از این معاش و امتیازات مجددى، محافظان، راننده و دستیار او 

  را قطع مى کند.

http://file.pajhwok.com/dr/2017/05/13/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 آفتاب از کدام سمت دمید که الاقل مشرانو جرگه از خواب عمیق بیدار گشت. چشم ما روشن!

 تا امید قسمی که در فوق تذکر داده شد، جناب مجددی باید تمام معاشات هفت ساله را به خزانۀ دولت تادیه کنند

 آید. پدیدستان به افغانستان برگشتی از این چور

 ! معصیت است من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بُتی،

 ! رحمت استــله بتان، مـمـر صیغه کنی جـــو اگـت

 ! م، دزدمـنـیـچـاغ بـن بــر سیبی از ایـن اگـم

 تو اگر باغ همه غصب کنی مصلحت است ؟

 ! ذشتم، نِجسمـر از دِر میخانه گـن اگـم

 افیت است ؟ـعتو اگر دود کنی نصف جهان،

 ! فران استکمن اگر شکوه کنم نزِد خدا 

 مرتبت است؟تو اگر تکیه زنی جای خدا،

 ! راهمموخته ام، گمن که در آتش حق س

 منزلت است؟ ذب نیاموخته ای،ـز کِ ـو که جـت

 را گشته نصیبـت دالت که ــرازوِی عــن تـای

 .وش جهت استــه کسی داده به دستت که چنين خـچ

 

 این سلسله با تأسف و درد و دریغ ادامه خواهد داشت...

 

 

 


