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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 

 02/11/2016                                                                                              بصیر صباح

 یحکومت وحدت ملی اینهم شایسته ساالر
 )استاد صباح (دومقسمت 

  خارجهالدین ربانی، وزیرامور  صالح  

پول  آورده از باد یسرمایه ها چپاول شده و و چور یجایداد ها پول و در پدر ) میراث خور

 چه اکنون و به اصطالح جهاد و ن  زما چه در ،عرب یشیخ ها ، اسرائیل و یغرب یکشورها

 ( یشایستگ نه استعداد و به میراث رسیده وکه  یئها یاشغال کرس

 «جهاد  این تاجران دین و مقاومت مقدس تر اینست جهاد مقدس و» 

 

 را دیــــده باشی داغ دلم اگـــر

 این حواشیدرد فگایق می ششق

 ادت ـجها  ـر بـیگد ارـبمبــــادا 

 ..بپاشی انمک بر زخــــم های مـ

 شما! ، قضاوت با ؟؟؟استدست آمده ه ب کجا از چگونه و این پول ها

 رباني نیست . صالح الدین ندار و به هیچ صورت این دار

 .در شهر کابل است 1۳۵0ثور  1۵الدین ربانی متولد   صالح

دانشگاه ملک فهد عربستان  مدیریت و بازاریابی از ۀرشت مکتب را در پاکستان خوانده و لیسانس خود را در

کنگستون بریتانیا در بخش مدیریت و تجارت گرفته است. همچنان پوهنتون  اش را از  سعودی و سند ماستری

  کولمبیای امریکا به یونیورستی زا« الملل روابط بین» ۀاش را در رشت  دومین سند ماستری 1۳۸۷او در سال 

 .دست آورده است
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 4از 2

حیث مستشار سیاسی نمایندگی دایمی افغانستان   به 1۳۸۵به وزارت خارجه پیوست و تا سال  1۳۸1در سال 

در این  1۳۹0 ۀسفیر افغانستان در ترکیه مقرر شد و تا پایان سنبل 1۳۸۹در سازمان ملل کار کرد. در سال 

 1۳۹۳یس شورای عالی صلح شد و تا سال ئپس از ترور پدرش ر 1۳۹1ل سال حم 2۶در  .سمت باقی ماند

 .در این سمت ماند

 هزار افغانی از ۷00الزحمه و   دالر حق 1۹۵00اما  ،های منقول: پول نقد ندارد  دارایی ها:  ثبت دارایی ۀشمار

  حویلی در ۀبابت کرای

پروان وغیره به ارزش  ۀکارت وزیراکبرخان و یک خانه در های غیرمنقول: یک خانه در  دارایی  .بانک دارد

  .باشد  که منبع و مدرک تمویل پول آن پدرش می دالرمیلیون  1۵

 اسدهللا حنیف بلخی، وزیرمعارف

 
 اوج بـال ها بعد  فضا تنگ ست

 شبی خاموش و قیل وقـال ها بعد

 چپاول   سندها  دارم از چور و

   د سـال هـا بعـدبمــان ماقـــرار

 ، قضاوت باشما! ؟؟؟دست آمده استه ب کجا از چگونه و این پول ها

جنوری  ۳مزار شریف است. او در بخش فقه و قانون دکتورا دارد. از در شهر 1۳۳۷اسدهللا حنیف بلخی متولد 

برای چهار سال معاون مدیر در وزارت  200۶سال مستشار افغانستان در کویت، از سال  ۳برای  200۳

 .کویت بوده استچهار سال سفیر افغانستان دربرای  2010خارجه و از اکتوبر 

 :های منقول  دارایی

 .هزار دالر ۳0پول نقد موجود:  -الف

 .هزار افغانی در عزیزی بانک 100های داخل و خارج:   پول نقد موجود در بانک -ب

 .و مواشی ذکر نشده است اشیاء و زیورات، وسایط نقلیه

 :های غیرمنقول دارایی

 ۴هزار دالر ذکر شده است.  200شهر کابل که قیمت تخمینی آن  ۴ ۀامالک شخصی: یک منزل در ناحی -الف

دالر ذکر شده است. دو نمره  1۵000نمره زمین دیگر در شهرک خالد بن ولید دارد که قیمت تخمینی هرکدام 

هزار دالر ذکر  ۵0هزار دالر و  ۵00مزار شریف دارد که قیمت هریک به ترتیب  دوم شهر ۀزمین در ناحی

 .شده است



  
 

 

 4از ۳

هزار  ۵00مزار شریف به ارزش دوم شهر ۀهار نفر دیگر در ناحییک زمین باغی مشترک با چ- امالک  -ب

هزار دالر ذکر شده، یک حویلی دیگر در همین  20دالر، چهار دربند حویلی در مزار شریف که قیمت هرکدام 

  چهل ۀهزار دالر در منطق 100هزار دالر تخمین شده، زمین زراعتی به ارزش  100محل دارد که قیمت آن 

 .متری در مزار شریف

 .مشاوریت وزارت معارف  :رسمی ۀهای خارج از وظیف  فعالیت

 .هزار دالرمجموع مصارف خانواده دو  :مصارف

 کنندگان  مهاجرین وعودت امور لخی، وزیرعالمی ب

 
 ، من مسلمان نیستم دین شما اهریمنی استنه

 نام زندگی است ، فارغ زچپاول و چور، تجاوز، فساد

 پرستم  من افغان خدا ،مسلمان نیستممانند شما ، نه

 است... یدر مسیرت بندگ شما یهمه میداند! غالم

 ، قضاوت باشما! ؟؟؟دست آمده استه ب کجا از چگونه و این پول ها

الدین ربانی،   جمهوری برهان  در چهارکنت والیت بلخ است. در زمان ریاست 1۳۳۵عالمی بلخی متولد سال 

عضو مجلس بوده  1۳۹2الی  1۳۸۴به وزارت تجارت رسید و پس از سرنگونی طالبان برای دو َدور از سال 

 .است

 .انداز های منقول: یک میلیون افغانی پس دارایی

 :های غیرمنقول  دارایی

 1۵مزار شریف به ارزش  در  دالر، یک خانه هزار 2۵0کابل به ارزش  امالک شخصی: یک خانه در -الف

افغانی، زمین در چهارکنت به ارزش یک میلیون  هزار ۴00مزار شریف به ارزش  میلیون افغانی، زمین در

در کابل به ارزش یک میلیون و افغانی، زمین در مزار شریف به ارزش یک میلیون افغانی، دو نمره زمین 

 .هزار افغانی 200هزار افغانی و یک خانه در چهارکنت به ارزش  ۵۵0

: زمین مشترک با پنج نفر که ثلث آن سهم عالمی بلخی است در چهارکنت موروثی امالک موروثی و غیر -ب

 .هزار افغانی در چهارکنت 200به ارزش یک میلیون افغانی و یک خانه به ارزش 

 :فمصار

 .هزار افغانی 110تحصیلی و تعلیمی دو فرزندش ساالنه  ۀهزین -الف



  
 

 

 4از 4

مصارف آب و  ۳000الی  2000هزار افغانی خرج منزل،  ۸0مصارف امور معیشتی ماهوار: حدود  -ب

 .مصارف برق 10000الی  ۳000

 

                 

 

 

 

  
 

 


