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 حمید انوری 

 
۲۰/11/۲۰1۵ 

  

 آب از سرچشمه خت است!!!

با هزاران درد و دریغ که از فردای نصب شخصی به نام " حامد کرزی" در مسند قدرت در ارگ کابل، مشاور 

تاج و تخت ریشه دوانیده و قد و قامت افراشت و به برگ و بار  و مشاور بازی چنان در رگ و ریشۀ صاحبان

 نشست که  به یک مشغولیت پر درآمدی در کشور مبدل گشت.

از همان نخستین روز ها، رئیس جمهور که هیچ کاری را بلد نبود و یک شبه ره صد ساله پیموده بود، چار ناچار 

ز مشاورین بی کار و بی روزگار تدارک دیده و به نام های تالش کرد و یا هم برایش هدایت داده شد تا لشکری ا

مختلف و معاشات گزاف گرد خود جمع کند تا راه و روش حکومت داری و چندو چون مافوق و مادون و ارباب 

 و خادم را برایش بیآموزند و...

ان سال های رسم حکومت داری هیچ در چانته نداشت، در هماسم و میگویند " کرزی" که از راه و روش و 

و وزیر مشاور را گرد آورده و معاشات  نفر مشاور (11۰نخستین ورود به ارگ کابل، بیشتر از صد و ده) 

گزاف و دفاتر مفشن با تشکیالت وسیع در اختیار شان قرار داده بود که گفته می شود معاشات مشاورین او ساالنه 

، (afghanpaper) سی شبکه اطالع رسانی افغانستانبه گزارش بخش سیا" ... به چهار میلیون دالر میرسید: 

مشاور در زمینه های مختلف دارد که معاش  11۰نتایج یک تحقیق و بررسی نشان می دهد که محترم کرزی 

جمهور ساالنه به هزار دالر امریکایی است که مجموع معاش و مصارف مشاوران رییس 5ماهیانه هر مشاور 

 "..رسدمیبیش از چهار میلیون دالر 

از چند و چون موضوع میگذریم و برمیگردیم به اینکه اگر تعداد مشاورین دو معاون رئیس جمهور را با تمام 

م رئیس جمهور بر شماری ن  تشکیالت فوق به مشاورین رئیس جمهور عالوه کنیم و تعداد آنها را اندکی کمتر از آ

هور محاسبه کنیم، به سادگی در می یابیم که چرا ملت و نیز معاشات شانرا یک کمی کمتر از مشاورین رئیس جم

در فقر و فاقگی و بیکاری دست و پا میزنند و بیشتر از هشتاد فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی بخور 

 و نمیر ای را به مشکل می گذرانند.

 هم به همچو مصارف بیجااکنون که این میراث شوم به حکومت جدید منتقل گردیده است، یک دم و دستگاه دیگر 

و کمرشکن عالوه گردیده و آنهم " ریاست اجرئیه" است که همچنان  دارای دو معاونیت و بیشمار مشاورین است 

و هردو معاون هم بیشمار مشاور دیگر دارند. نباید فراموش کرد که این جنابان هر کدام یک سخنگو و هر 
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ن و معاونین شان هم دارای مشاورین هستند یا خیر، به خدا سخنگو هم معاون سخنگو دارند و اینکه سخنگویا

 معلوم.

البته تعداد مشاورین رئیس جمهور کنونی هنوز مشخص نشده، اما گفته می شود که تعداد آنها رو به باال میرود 

 و گویا بیشترین آنها از اعضای حزب اسالمی گلبدین اند.

عاونین او هم بصورت دقیق معلوم نیست و این میتواند از  این تعداد مشاورین " رئیس اجرائیه " و  مشاورین م

 سبب باشد که هنوز نصاب را پوره نکرده اند و هر ماه به تعداد آنان افزوده می شود.

و اما در قضیۀ بستن قرارداد با " خلیل هللا فیروزی " و " شهرک هوشمند "، مشاور حقوقی رئیس جمهور " 

آن بوده است که امروز بعد از به تعلیق درآمدن وظیفه اش، داد و فریاد  به راه  عبدالعلی محمدی"، مغز متفکر

 ."هویت کسانیکه در پی عقیم کردن پروسه تصفیه کابلبانک هستند، افشا می کنم" : انداخته است که 

ها هستند  نمی دانم که جناب چرا همین حاال این افشاگری را به عمل نمی آورند و منتظر گوشۀ چشمی از آن باال

 و شاید هم این که مبادا " افشا گری" های جناب، سر خودش را نیز دهد برباد!!!

این گزارش را  با درنظرداشت اینکه اکثر مشاورین رئیس دولت گویا خود سر و خود رای  هستند و هیچ مشاوره 

 ای هم با رئیس جمهور ندارند، باهم دنبال کرده و اندکی تول و ترازو میکنیم:

 کابل –لی زرین شاو

  1٣٩٤عقرب  ۲٧چهارشنبه 

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهوری که به تازگی وظیفه او  

از سوی رییس جمهوری به حال تعلیق درآمده، گفته است که افرادی در پی 

 .ناکام کردن پروسه تصفیه کابلبانک و بدنام کردن او هستند

عنوان مشاور حقوقی  رئیس جمهور جناب " عبدالعلی محمدی " شما چرا به 

 به آن قرارداد اعتراض نکرده و رئیس جمهور را در جریان نگذاشتید؟

شما بر عالوۀ آن که اینکار را نکردید، در محفل افتتاحیۀ آن نیز اشتراک کرده و در کنار " خلیل هللا فیروزی " 

 جا خوش کردید.

سنا امروز صحبت می کرد هشدار داد که هویت این آقای محمدی که در جلسه کمیسیون سمع شکایات مجلس 

 .افراد را افشا می کند

جناب " محمدی " ما در گذشته ها و بخصوص سیزده، چهارده سال گذشته شاهد همچو " هشدار" دادن ها بوده 

. سپردن ایم و هستیم هنوز، اما همه باد هوا بوده اند و در یخ نوشتن و در آفتاب ماندن و فردا به فراموشی مطلق

اگر واقعیت ها را میخواهید عیان سازید، همین امروز این شهامت را به خرچ دهید که فردا دیر است، ورنه 

 حرف مفت، یک پیسه را ده خروار است.

کمیسیون سمع شکایات امروز عبدالعلی محمدی را در مورد اتهامات فساد در رهایی خلیل هللا فیروزی از زندان 

 .سهم دادن او به شهرک هوشمند فرا خوانده شده بود و دریافت رشوه برای
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آقای محمدی می گوید که او هیچ نقشی در سهم دادن خلیل هللا فیروزی در ساخت شهرک هوشمند ندارد و آقای 

فیروزی براساس طرزالعملی که از سوی کابینه تصویب و از سوی رییس جمهوری توشیح شده، قرار است برای 

 .ر پروژه ها سهیم شودپرداخت بدهکاری اش د

جناب " محمدی" از روی لطف نخست این " طرزالعمل" را که از سوی کابینه تصویب و از سوی رئیس جمهور 

" توشیح" گردیده است در اختیار مردم قرار دهید و بعد هم توضیح دهید که آن " طرزالعمل" چه ارتباطی با 

ین که آیا شما قبل از تائید و اشتراک در این قرارداد، با رئیس قرارداد بستن با یک مختلس و زندانی دارد و دگر ا

 جمهور به تفاهم رسیده بودید یا این که خودسرانه دست به این عمل نامشروع و غیر قانونی زدید؟!

پس از این سر و صداها، رییس جمهوری قرارداد امضا شده میان وزارت شهرسازی، خلیل هللا فیروزی و شرکت 

 .ک را لغو کرد و آنرا فاقد ارزش های حقوقی و قانونی اعالم کردنبی زاده ورد

یعنی اینکه اگر سر و صدائی بلند نمی شد، رئیس جمهور هم شاید هرگز  در مورد عکس العمل ای نشان نداده و 

 به اصطالح " غلی کده" از پهلوی آن می گذشت و هر که سهم خود را به دست می آورد.

  خطای وزیر

محمدی، امروز در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت، قرارداد که با خلیل هللا فیروزی عقد شده عبدالعلی 

 .از سوی وزارت شهرسازی انجام شده است و او در این قرارداد سهمی ندارد

او تاکید کرد که وزیر شهرسازی، خطای خود را در عقد این قرار داد به گردن او انداخته است و او در این 

 .اسناد دارد مورد

اگر آن جناب در این قرارداد هیچ نقش ای نداشته اند، پس حضور شان در مراسم گشایش محفل افتتاحیۀ آن به 

 چه معنی میتواند باشد؟

اگر آن جناب " اسناد" ای از وزیر شهرسازی در این داد و معاملۀ رسوا در دست دارند، پس معطل چه هستند و 

 یار مردم قرار نمی دهد؟چرا آن " اسناد " را در اخت

پس از جنجالی شدن قضیه شهرک هوشمند، وزیر شهرسازی گفت که او به دستور و مکتوب های مکرر مشاور 

 .حقوقی رییس جمهوری با خلیل هللا فیروزی قرار داد بسته است

ندگان چه بهتر که وزیر شهرسازی نیز " مکتوب های مکرر" مشاور حقوقی رئیس جمهور را در اختیار نمای

 مجلس سنا بگذارند تا " سیه روی شود هر که در او غش باشد ".

در محفل افتتاح شهرک هوشمند، احمد ضیا مسعود، نماینده با صالحیت رییس جمهوری در امور اصالحات و 

حکومتداری خوب، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس 

 . فیروزی حضور داشتندجهموری و خلیل هللا

و این خود میرساند که در قرارداد شرم آور متذکره آقایان ای که در باال از آنها تذکر داده شده است، همه و همه 

دست داشته و شریک  این جرم و افتضاح شرم آور و داد و معاملۀ ننگین اند. این هم از "اصالحات و حکومت 

 داری خوب"!!!  

 صالحیت رییس جمهوری در فساد رد پای نماینده با
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شماری از اعضای مجلس نمایندگان گفتند که احمد ضیا مسعود و عبدالعلی محمدی برای آزادی خلیل هللا فیروزی 

 .از زندان و سهم دادن او در ساخت شهرک هوشمند رشوه دریافت کردند

و  مسعود دو و نیم میلیون دالر احمد ضیادر اتهامات که شماری از اعضای مجلس بر این دو تن وارد کردند، 

 . از خلیل هللا فیروزی رشوه دریافت کرده اند عبدالعلی محمدی یک میلیون و هشتصد هزار دالر

اکنون نوبت " شماری از اعضای مجلس" یعنی شماری از اعضای ولسی جرگه است که اسناد دست داشتۀ خود 

توسط " احمد ضیاء مسعود" و ) یک میلیون و هشتصد هزار را در مورد اخذ رشوه ای ) دو ونیم میلیون دالری( 

 دالر( رشوه از سوی  "عبدالعلی محمدی "، رو کنند!!!

اما تا جائیکه تجربۀ چندین ساله نشان میدهد، هیچ یک از این اسناد هرگز افشا نخواهند شد و آب از آب تکان 

کار خود برخواهند گشت و یا هم در کدام کشوری  نخواهد خورد و به احتمال زیاد که جناب " محمدی" دوباره به

سفیر خواهند شد. شاید هم " خلیل هللا فیروزی" در یک فرصت مساعد با دو سه رسوای دگر از مهمان خانۀ  

 ریاست امنیت به کشور دیگری فرستاده شوند. 

 آخر در افغانستان امروزی هر ناشد ای، شد و هر شد ای، ناشد می شود.

ییس کمیسیون سمع شکایات امروز گفت که وزیر زلمی زابلی ر

شهرسازی، احمدضیا مسعود، عبدالعلی محمدی، دادستانی کل و رییس 

 .محبس باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند

باید چنین شود، اما هرگز انتظار همچو اقدامات از حکومت وحشت ملی 

امله های میلیون نباید بود، همه سر و تۀ یک کرباس اند و همه در داد و مع

 دالری با همدیگر پیوند تنگاتنگ دارند.

اکنون باید دید که کی ها راست میگویند و کی ها دروغ و کدام ها " اسناد" 

 در دست دارند و کدام ها فقط بچه ترسانی میکنند.

 (میلیون دالر ٣و اما یک خبر دیگر مشعر است که یکی دیگر از مشاورین رئیس جمهور نیز در یک اختالس )  

 .دست دارد

 "میلیون دالر در پروسه حج امسال اختالس کرده است ٣"داوود سلطان زوی 

  1٣٩٤عقرب  ۲٧چهارشنبه 

شماری از اعضای مجلس نمایندگان ادعا کردند که داوود سلطان زوی، مشاور رییس جمهوری بزرگترین  

 .اختالس را در پروسه انتقال حاجیان امسال انجام داده است

نقیب هللا فایق، عضو مجلس نمایندگان در جلسه امروز مجلس گفت، داوود سلطان زوی 

 .میلیون دالر اختالس کرده است و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد ٣از انتقال حاجیان 

رییس جمهوری به منظور انتقال زائران حج امسال کمیته ای را به ریاست داود سلطان 

 .جمهوری تشکیل داده بودزوی مشاور ارشد ریاست 
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 .آقای فایق می گوید اسناد در دست دارد که نشان می دهد اختالس بزرگ در انتقال زایران صورت گرفته است

به گفته او، شرکت های هوایی داخلی حاضر بودند که امسال زائران حج را با هزینه کمتری انتقال دهند اما 

 .ر قرار داد بسته استسلطان زوی با یک شرکت خارجی با هزینه بیشت

دالر انتقال می دادند اما آقای سلطان زوی با یک شرکت خارجی  ۸۶۰۰شرکت های داخلی حاجیان را ساعتی 

 .هزار دالر قرار داد بسته است 1۲در بدل هر ساعت پرواز 

ود از کرده بنقیب هللا فایق در جلسه علنی مجلس گفت هواپیماهای که سلطان زوی برای انتقال حاجیان قرار داد 

 .کشور های خارجی و فاقد داشتن اسناد بیمه بودند

به گفته او شرکت که سلطان زوی با او برای انتقال حاجیان قرار داد کرده بوده در کشورهای خارجی حق پرواز 

 .ندارد و در صورت بروز حادثه هیچ نهاد و شرکتی هم پاسخگو نبودند

 .طان زوی را در این مورد داشته باشد اما موفق به این کار نشدخبرگزاری بخدی تالش کرد تا نظر اقای سل

نقیب هللا فایق می گوید حکومت وحدت ملی اگر باورمند به مبارزه با فساد اداری در افغانستان است باید این 

 .مبارزه را در گام نخست از ادارات وابسته به ارگ و افراد نزدیک به رییس جهموری شروع کند

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف اعالم کرده بود که امسال هزینه مراسم حج، به شکل چشمگیری قبل از این 

 .کاهش یافته است

دالر  ۲۴۵۰دالر به  ۲٧۰۰آقای عثمانی در جلسه شورای وزیران گفته بود که هزینه مراسم حج برای هر فرد از 

 .کاهش یافته است

رف مجموعی حج، قیمت تکت هواپیما و کرایه ساختمان در عربستان او گفته بود که این کاهش هزینه شامل مصا

 .سعودی می شود

در همین حال نمایندگان در جلسه امروز مجلس گفتند که داوود سلطان زوی در زمان انتقال حاجیان به عربستان 

 سعودی هر ساعت چهار هزار دالر امریکایی اختالس کرده است

م مطالعه نمودیم و قرار این خبر یا گزارش جناب " سلطان زوی " هم گویا گزارش فوق را بدون کم و کاست باه

 از این قافله عقب نمانده اند.

و اما تمام موارد یاد شدۀ فوق، همه در حد اتهام قرار دارند و تا حکم یک محکمۀ باصالحیت، نمی توان قضاوت 

کدام اندازه از حقیقت دور، مگر کجاست همچو کرد که تا کدام اندازه این اتهامات به حقیقت نزدیک اند و تا 

 محکمه و قاضی با صالحیت و باوجدان ای که وابستگی های پیدا و پنهان نداشته و در کار قضا هم وارد باشد.

ولی و اما سؤال  اساسی این است که آیا این اتهامات واقعاً پیگیری می شوند و یا اینکه مانند گذشته در آرشیف 

 رگ کابل حفظ شده و خوراک خاک می شوند؟!های خاک آلود ا

اگر از پول حجاج هم استفاده های ناجائز و غیر قانونی شده باشد و تصادفاً از روی خطا پی گیری گردیده و به 

 اثبات رسد، که ما را عجب آید، در آنصورت فاتحۀ این حکومت اشتراکی را باید خواند.

ایندۀ خاص رئیس دولت در امور حکومت داری خوب؟!، فاسد، مشاور ارشد، فاسد، مشاور حقوقی، فاسد، نم

 وزیر شهر سازی، فاسد، آزاد و زندانی فاسد و...، پس آنکه فاسد نیست، کیست؟!

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 

  6از 6

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

 آب از سرچشمه خت و گل آلود است و نباید انتظار داشت از وسط یا آخر این جویچه، آب پاک و زالل نوشید!!!

 بگفتۀ شاعر :

 گیرندگر حکم شود که مست 

 در شهر هر آنکه هست گیرند
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