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 کرد؟؟؟ یچ رلمانف ابراهیمی رئیس پاؤعبدالر
 

ول ؤما از اوست مس همه چیز مقابل کسی که ما را آفریده و آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در

 ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ از او خواهیم شد و

ف ؤچون عبدالر -تکه داران قدرت  .جنگ ساالران است ن قدرتمداران ویچنگال خون از عبور امروز یشکل اساسم

 ،الح، امرهللا صیرزیش گل آقا ،، دبل عبدهللای، بسم هللا محمدیونس قانونیتورن اسماعیل، رسول سیاف،  ،یمیابراه

 ،ین ربانی، صالح الدیسالنگ ری، بصی، اکبریمحسن ،یلی، خلیمحقق، انور ،ینادر د منصوریس عطامحمد نور،

 ..، برادران مسعود .ی، انورالحق احدم خرمی، کرفاروق وردک

فرماندهان سابق حزب اسالمی  از والی تخار ولطیف ابراهیمی کوچک  برادر اهیمی رئیس پارلمان وؤف ابرعبدالر

 نو یت شواهدی که بهئوفساد مالی گردید به ر موقیعت اداری و استفاده از وءگلبدین حکمتیار متهم به س رهبریه ب

 شرات دارد بر این گزارش ها مهر تائید گذاشته استکه از کابل نتلویزیونی یک نیز  ۀده است و شبکاندیشی نیز رسی

چهل هزار دالر  بیش از اقارب و خویشاوندان دوازده تن از یس پارلمان طی یک سفری با همراهیرؤف ابراهیمی رئ

 دانسته و را شرم آور ولسی جرگهیس ئگان، این کار رنمایند دولت به مصرف رسانیده است. برخی از ۀز بودجرا ا

همه از  ها بود. ترین بحث جنجالی یکی از نیز عمومی جلسۀ در شده اند. این موضوع امروز او طرفیواستار برخ

 هر زا ولسی جرگهیس ئاند. ر به کمیشن کاری متهم کرده یاین قوا را حت شورای ملی به ستوه آمده اند و کفایتیبی 

ابراهیمی  فؤعبدالر خارج سفر سه روز از اد است.این نه در بی کفایتی ریت ویکس دیگری بیشتر متهم به ضعف مد

ان ش حق خود وکالء یک سفر دیگر به خارج از کشور رفته است؛ سفرهایی که برخی از گذرد که او اکنون در نمی

 اند.  دانسته

که خاطر از میان بردن فساد بله افغانستان نه ب ولسی جرگۀ ت با فساد اداری و مالی رئیسگویند که مخالف ن میآگاها

 دانند. است که آنرا حق خویش میپارلمان  وکالیه به اعزام دیگر عدم توج به دلیل

یس ولسی جرگه برای خود و یازده عضو خانواده اش ئاروال کابل گفته اند که رښ اخیراً برخی رسانه ها به نقل از

 خواهان نمرات زمین و منازل رهایشی در شهر کابل شده است.
 

 برد یمیرا که ابراه ییپول ها

شورای ملی  ۀها میلیون افغانی از بودج دهد ده ها درز کرد که نشان می امسال اسنادی به رسانه ۀماه سنبل در

 یسئاست. در این اسناد آمده بود که رقرار گرفته  ولسی جرگهیس این ئقانونی در اختیار ابراهیمی ر صورت غیر به



  
 

 

 5از 3

صورت قراردادی استخدام  خیالی را به مأمورها  صد یس داراالنشای پارلمانئر نظر نصرت و خدایولسی جرگه 

 .ف ابراهیمی خانه و دفتر خیالی کرایه شده استؤشورای ملی برای عبدالر ۀاند و از بودج کرده
 

آن  ءداراالنشایس ئیس و رئمنظور بررسی فساد ر ، هیأتی که بهولسی جرگهعمومی  لسۀجعقرب امسال و در 13در 

 .ش را به اعضای پارلمان ابالغ کردگزارش ۀد، نتیجتعیین شده بو

یاب پارلمان قرار وارد شده، مورد بررسی هیأت حقیقت ولسی جرگه رئیسهایی که بر مورد از مجموع اتهام 1۴

 دنبال افشای فساد مالی ابراهیمیبه که -های این هیأت گرفته است. یافته

م نصرت و هم دهد که همی نشان -پارلمان تشکیل شد ۀاز بودج

 .اندعبدالرووف ابراهیمی در این فساد دخیل

ماهانه  ۹۵و  ۹۴های ادعا شده که عبدالرووف ابراهیمی در سال

شورای ملی پرداخته  ۀخانه از بودج ۀعنوان کرایبه هزار افغانی را 7۶۵

 صورت گرفته و« جمهوریاستاین کار به حکم ری»یاب آن را تأیید کرده و افزوده که های هیأت حقیقتیافته .است

ولسی جرگه  ۀبه وزارت مالیه فرستاده شده، برای جلوگیری از کسر بودج ۴/۴/13۹۴تاریخ به بر اساس مکتوبی که 

 .ابراهیمی افزوده شده است ۀخان ۀشورای ملی و برای پرداخت کرای ۀاین مقدار پول به بودج

داده، ادعا شده است که با پول شورای ملی عبدالرووف  قرار ولسی جرگهدر اسنادی که همایون در اختیار اعضای 

ی ۀکه چنین خانپروان شهر کابل کرایه کرده است و بدتر از آن این ۀابراهیمی یک خانه را برای دفترش در کارت

هیم( این خانه به نام برادر عبدالرووف ابراهیمی )حاجی امیرخان فرزند حاجی محمد ابرا ۀاصالً وجود ندارد. قبال

ها نشان یی که به آن دهد که نام پدر ابراهیمی، شیرخان است و خانهمی یاب نشان های هیأت حقیقت است. اما یافته

 .داده شده با قرارداد خط آن مطابقتی نداشته است

 

 ا اختالس نمود؟؟؟ی د ویدزد ولسی جرگه س یئر

 

  13 ۀشورای ملی را دستبرد زده است. در بند دوم ماد ۀهزار افغانی از بودج۹00میلیون و  ۴۵ ولسی جرگه  رئیس

تواند از  نمیولسی جرگه  رئیستأکید شده که ولسی جرگه اصول وظایف داخلی 

خود را بپردازد. در آن زمان اسنادی  ۀخانخانه و مهمان ۀکرایولسی جرگه  ۀبودج

یی خطاب به  در نامهولسی جرگه  رئیسداد می ها درز کرد که نشان به رسانه

دلیل اتهام اختالس و فساد به نظر نصرت را از او خواسته بود که خدای یڅارنوال

 .مورد بازجویی قرار ندهد

 ه ولسی جرگبرکناری عبدالرووف ابراهیمی از سمت ریاست  ۀحیثیت پارلمان، مسأل ۀبعد و برای اعادبه از آن زمان 

های بسیار، قرار شد که هیأتی در بدل شد. سرانجام پس از کشمکش ولسی جرگهبه یک موضوع جنجالی در این 

 .ابالغ کندولسی جرگه نظر نصرت تحقیق و نتیجه را به ابراهیمی و خدایفساد مورد 

 یاب آمده است کهشورای ملی، در گزارش هیأت حقیقت ۀدر مورد ترمیم خانه و خرید وسایل و تجهیزات آن از بودج
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مورد خریداری  1۴شورای ملی گرفته است و  ۀاش از بودجکرایی ۀهزار افغانی برای ترمیم خان۴00ابراهیمی 

شود، می ان بسیاری از این اقالم که شامل تجهیزات خانه، تجهیزات امنیتی و مبلمغیرضروری صورت گرفته است. 

 .اندخریداری شده صورت غیرقانونیبه به قیمت بسیار بلند و

رتیب، تبه ها را از چهار شرکتی خریده که نام این شرکتولسی جرگه نمواد مورد نیاز  ولسی جرگه یدداراالنشا رئیس

ا الاقل کنند یمی میر است و هر چهار شرکت از حساب بانکی مشترکی استفاده غر، سلیکان پاور و کشپامیر، سپین

تلفنی که از  ۀیاب وقتی به شمار یک حساب بانکی برای این چهار شرکت در اسناد داوطلبی وجود دارد. هیأت حقیقت

اره کسی زنگ نزند. دهد که دیگر به آن شممی زنند، یک خانم پاسخ داده و هشدار می شرکت پامیر ثبت بوده زنگ 

که غیر قابل دسترس است، امکان تماس با آن دلیل اینبه تلفن واحد دارند که  ۀغیر یک شمارشرکت کشمیر و سپین

 .یاب این قراردادها مشکوک و قابل پیگیری استوجود نداشته. از نظر هیأت حقیقت

 

 دهن جوال گرفتند دزدبا 
 

میلیون  ۴برای پارلمان به قیمت مجموعی ولسی جرگه  یداراال نشا رئیسنظر نصرت، بته گل تحت نظر خدای ۹0۵2

گل آن هرکدام  ۀبت 2۵هزار افغانی، ۵0ها هرکدام در برابر بته از این گل 12هزار افغانی خریداری شده است. ۶0۵و 

 3۵0هزار بته گل هرکدام در برابر ۹هزار افغانی، 30در برابر 

هزار افغانی خریداری شده. 7آن هرکدام در برابر  ۀبت 1۵غانی و اف

هزار افغانی  ۵0بته گل که در برابر  ۸یاب دریافته که هیأت حقیقت

هایی آن هم خشک بوده است. از گل ۀبت ۴خریده شده، وجود داشته و 

ً دو بت30که در برابر  آن وجود  ۀهزار افغانی خریده شده، صرفا

افغانی در بازار قابل خریداری است.  1۵0افغانی خریده شده در بدل پرداخت  3۵0هایی که در برابر دارد و قیمت گل

هزار افغانی اختالس شده است. مسوول ۴۸1میلیون و  2ساده، در خریداری گل برای پارلمان  ۀبر اساس یک محاسب

 .نظر نصرت استیاب خدای اختالس از نظر هیأت حقیقتاین 

تن از کارمندان قراردادی این اداره را  217معرفی شده،  یڅارنوالنظر نصرت به جرم فساد به که خدایپس از آن

اش یاب پارلمان در گزارش اند. اما هیأت حقیقتبرطرف کرده است. ادعا شده که این کارمندان وجود واقعی نداشته

باید از تعیین این کارمندان اجتناب ولسی جرگه نیستند؛ ولی وکالی « خیالی»کارمند قراردادی  217ده که این آور

رفاً کارمندانی را صلسی جرگه و س داراالنشایرکنند. یک عضو پارلمان گفت که بسیاری از وکال با اعمال نفوذ به 

کنند. البته این هیأت صرفاً با ده تن از مجموع می صورت غیرضروری و مؤقتی استخدام برای گرفتن معاش و به

، ولسی جرگه یداراالنشانظر نصرت برای رد گم کردن فسادش در خدای.هااین کارمندان تماس گرفته، نه با تمام آن

یاب دریافته که از آن جمله، صرفاً دو  صورت گروهی برکنار کرده است. هیأت حقیقتکارمند شورای ملی را به 11

بوده  «خیانت»های این کارمندان به زعم نصرت آلوده بودن دستاند. دلیل این کار بهه کارشان بازگشتهتن دوباره ب

 .اند؟ این سؤال پاسخ ندارداند، چرا به دادستانی مبارزه با فساد اداری معرفی نشدهها مرتکب خیانت شدهاست. اگر آن
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خشک خریداری شده؛ اما نصرت به  ۀافغانی، میو هزار3۶گفته شده که برای مرکز ورزشی شورای ملی بیش از 

 .خشک پیشنهاد شده، اما خریداری نشده است ۀیاب گفته که این رقم برای خرید میو هیأت حقیقت

 

 اوردین که خم به ابرو یدزد

 

جلسه بوده و در مورد فساد در  رئیسگفته که در اول میزان امسال زمانی که وی ولسی جرگه اول  معاونهمایون،

های وی زده، جریان پخش صحبتمی جرگه حرف داراالنشای ولسی

جرگه قطع شده است. حلیم تنویر، کارمند قراردادی از تلویزیون ولسی

 ینا ۀجرگه قطع پخش زندو تبسم قباد سرپرست تلویزیون ولسی

ه که یاب گفتاند؛ اما هیأت حقیقتتلویزیون را نقض فنی عنوان کرده

 .باید در این مورد سرپرست این تلویزیون مورد بازجویی قرار بگیرد

اش را بپردازد، اما برای این ادعا هیچ سندی خانه ۀنظر نصرت ادعا کرده که همایون از وی خواسته که کرایخدای

سایت خبری وب-که اگر نصرت قسم بخورد، حاضر است از سمتش استعفا بدهد نیاورده است. همایون گفته 

 .یاب پارلمان منتشر کرده بودپیش از این گزارشی در مورد محتوای گزارش هیأت حقیقت« خبرنامه»

« تبسم»، خانمی به نام «جرگهتلویزیون ولسی»جای آمر رسمی  ، بهولسی جرگهداراالنشای  رئیسنظر نصرت، خدای

تحقیق هیأت  ۀنتیج .عنوان سرپرست این تلویزیون تعیین کرده استکارمند قراردادی شورای ملی است، بهرا که 

صورت به نظر نصرت تبسم قباد را  دهد که پست آمریت تلویزیون به ریاست ارتقا یافته و خدایمی یاب نشان حقیقت

امور کارمندان قراردادی تصریح کرده که کارمند  ۀعنوان سرپرست این تلویزیون تعیین کرده است. مقرربه شفاهی 

 رئیسکه بخشی از ادعای فساد هیأت در حالی .حیث سرپرست خدمات ملکی توظیف شودبه تواند می قراردادی ن

 ف ابراهیمی عالوه برؤداراالنشای آن را تأیید کرده اما در نهایت فیصله کرده است که عبدالر رئیسو ولسی جرگه 

شورای ملی بازگرداند. به همین  ۀهزار افغانی را به بودج3۹۹میلیون و  ۵اش، وظایف قانونی دقت بیشتر در اجرای

 .معرفی شده است یارنوالڅبه ولسی جرگه  یداراالنشا رئیسترتیب، 

این هیأت را پذیرفته اما انتقادها در میان شهروندان به این دلیل افزایش یافته است که  ۀعبدالرووف ابراهیمی فیصل

 .شودمی تثبیت اتهام فساد ابراهیمی چرا وی به دادستانی معرفی ن پس از

 

 پایان بخش سوم

 

 

 


