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 شورای عالی صلح و فساد مضاعف
 

شورای عالی صلح افغانستان به منظور فراهم نمودن مذاکرات صلح با مخالفین مسلح افغانستان از هر گروه و 

سازمانی در زمان حکومت حامد کرزی تأسیس گردید. این شوری وظیفه داشت و دارد تا مخالفین را به میز 

های این شوری دیده نشده است. این مذاکره بکشاند ولی از بدو تأسیس تا کنون هیچ گونه ثمره ای از فعالیت 

شوری گاه گاهی اعالم میداشت که گروهی از مخالفین به دولت پیوسته اند ولی بعد ها معلوم می شد که همه 

نمایشی بوده و سالح های کهنه و کار افتاده تحویل داده شده و در بدل آن مبالغی به چنین افرادی توزیع می گردید 

 و دادن پول به این به اصطالح مخالفین نادم دست بازی هایی صورت می گرفت.  که بدون شک در تحویل دهی

افشا گری های شهزاده شاهد سخنگوی  شورای عالی صلح پرده از روی سوء استفاده ها و حیف و میل کردن 

ه شهزادمبالغ هنگفتی بر میدارد که درین شوری جریان داشته و  شاید هنوز هم جریان داشته باشد. از اظهارات 

شاهد چنین بر می آید که شورای عالی صلح عالوه از اینکه از پول تخصیصیۀ این شوری سوء استفاده میکرده 

برای یک دستگاه تلویزیون هم سه و نیم ملیون دالر میداده است تا خبر های این شوری را نشر کند. شهزاده شاهد 

شده و اعضای برجستۀ این شورا از سوی سفارت پروژۀ شورای عالی صلح دزدیده  2400پول های »می گوید: 

که این عمل جز رشوه دادن چیز دیگری نیست. آنانی که در صدر این شوری نشسته اند « ها تنخواه می گرفتند

و یا نشسته بودند همیشه داد از اسالم و ارزش های اسالمی و پیروی از اسالم می زنند ولی مثل اینکه فراموش 

دو مستوجب عین  کرده اند که در احکام اسالمی رشوه دهنده و رشوه گیرنده در یک موقف قرار دارند و هر

مجازات هستند. از جانب دیگر در صورتی که این ادعای آقای شهزاده ثابت گردد و معلوم است که این مبلغ به 

کدام دستگاه تلویزیون داده می شد آن دستگاه نیز باید محاکمه شود.  بنا بر آن می توان این اقدام شورای عالی 

 صلح را فساد مضاعف خواند. 

ا هایی برای انحالل شورای عالی صلح بلند گردید ولی مثل هر شکایت و تقاضای دیگر نادیده بار ها سر و صد

گرفته شد  و هیچ گونه نتیجه ای هم از کار این شوری دیده نشده است ولی  باز هم مثل هر دستگاه دیگر دولت 

ها و منابع خارجی بوده که غرق فساد است، این شوری نیز نه تنها در فساد غرق بوده بلکه در خدمت سفارت 

یک کسی در داراالنشای »است. به این گفته های آقای شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح توجه شود 

یورو از یک سفارت معاش  9000شورای عالی صلح کار می کرد و حاال در وزارت دفاع کار میکند او ماهانه 
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به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ دولت  این که این شخص کیست هم خودش و هم دیگران«. می گرفت

 وحدت ملی او را می شناسند ولی کاری نمی کنند. 

بزرگترین ستم و بی رحمی به حال ملت به خون خفتۀ افغانستان، نا دیده گرفتن خون پاک آنها در جنگ و شقاوت 

گناهان قربانی می گیرند و های گونگون مخالفین مسلح از هر قوم و قبیل و قماش است که هر روز از این بی 

آنانی که وظیفه داشتند و دارند که برای ختم این شقاوت ها و بی رحمی ها کاری بکنند بجای دریافت  راه های 

حل مطلوب با گرفتن پول و رشوه و حق السکوت و مکافات چشم پوشی، می گذارند با بدست آوردن چند دالر و 

ز هم به اعمال شنیع شان دوام بدهند. هیچ جای شک نیست روزی دامن یورو  این ستم پیشگان و تشنگان خون با

نا پاک این خائنین را خون پاک بی گناهان مظلوم خواهد گرفت و در پیشگاه حق، تأریخ و ملت افغانستان محکوم 

 خواهند بود. 

گاه ه اند به دستاین پول پرستان بی احساس  برای عوام فریبی و برای این که نشان بدهند که گویا کاری کرد

تلویزیون هم  پول وافی داده اند تا دروغ های آنها را بدون بر رسی و تصدیق که یک اصل عمده در مسلک پاک 

شورای عالی صلح به یک تلویزیون سه »و بی آالیش خبر نگاری است، نشر نماید. چنانچه آقای شاهد می گوید: 

 «رای عالی صلح را نشر کندو نیم ملیون دالر میداد تا خبر های مربوط به شو

پروژه را که از طرف این شوری برای والیات افغانستان تصویب شده بود دزدی کرده  2400این شوری پول 

 است. 

گفته می شود که هر یک از اعضای شورای عالی صلح ماهانه پنج هزار دالر  معاش می گیرند. هر یک موتر 

نه جداگانه داشته باشند ولی باز هم در معامله گری به خون ملت دخیل و محافظ و رانندۀ موتر و شاید هم کرایۀ خا

هستند. از ترکیب اعضای این شورای از همان نخست معلوم می شد که این شوری محض برای افرادی تشکیل 

گردیده تا هم برای آنها موقف داده شود و هم منبع عاید. افشا گری های آقای شاهد ماهیت اصلی و اهداف اعضای 

آنرا بر مال ساخت.  دولت افغانستان باید به تقاضای ملت که خواهان لغو این شوری می باشد لبیک بگوید. تالش 

ها برای مذاکرات صلح با طالبان درین اواخر با وساطت و تضمین ایاالت متحدۀ امریکا و چین و شراکت پاکستان 

اکرات را مأمورین وزارت خارجۀ افغانستان پیش نشان داد که شورای عالی صلح در آن هیچ نقشی ندارد. این مذ

بردند و هم اکنون که به بن بست رسیده باز هم این مأمورین وزارت خارجه هستند که راه های بیرون رفت از 

 این بن بست را جست و جو می کنند نه اعضای مفت خور باال نشین شورای عالی صلح.

د گیالنی به خوبی معلوم می شود که این شوری هدف آوردن از اظهارات اخیر رئیس جدید این شورا سید احم

ببینید که روزی نیست که این «  جنگ با طالبان نه مجاز است و نه مفید»صلح با طالبان را ندارد چون گفت 

طالبان بی رحم خون بی گناهان را نریزند و به طفل و زن و مرد رحم نمی کنند ولی جناب رئیس شورای عالی 

نمی داند. این بی حرمتی و بی اعتنائی به خون پاک قوای امنیتی افغانستان مجاز و مفید" آنها را "صلح جنگ با 

هم هست که روزانه در جنگ با این دشمنان افغانستان قربانی میدهند. وقتی رئیس این شوری چنین موقفی داشته 

 باشد از اعضای آن چه انتظاری می تواند داشت. 

 

 پایان


