
 

 

 

 پنهانيعلني وزماني ودشمني مقطعي وائتالف 
  محمد محقق ،عبدهللا وامرهللا صالح 

 بخش چهارم ) تحقيق وپژوهش استاد صباح (

 
 گفتند که کاراينهابا مرام است 

 ؟گفتم که مرام شان کدام است
 سومي سررسيدوچنين گفت:

 نزداينان مرام فقط بنام است. 
صالحيت هاي باد آورده به عملکرد هاي کوتاه نظرانه وعواقب ناانديشانه کرزي بااستفاده ازقدرت و

ت عسکري، از تعليمااولي، از اعطاي رتبه هاي بزرگ نظامي به اشخاصي که ازسواد متوصل گرديد .
الهاي نشانها و مد کوچکترين آگاهي نداشت . اعطاي القاب ها،…آن حداقل فهم سياسي، ازرمز وراز

ديگر به کارنامه هايشان نظربي افگنيم جزخيانت وجنايت چيزبه اعمال وافغانستان به اشخاص که اگر
 مشاهده نميرسد . تعيين وتقرري افراد بي سواد وکم سواد، قاتل وآدم کش، دزد وقاچاقچي،

درپست هاي مهم دولتي، درارگانهاي نظامي وامنيتي که روز با دولت وشب به  سالحداروجنگ ساالر...
پاکسازي آن ادارات دولتي چنان ازين افراد انباشته شده است که تصفيه وقاچاق مصروف اند ودزدي و

 چسپيده است .واين ميراث شوم وپليد امروزدامان ملت رابه سختي توان کرزي است تقريبآ خارج از
نوشتى حزب وحدت وجنبش ملى ويا همراهى هزاره دون ترديد دوستى وهم سرب :محقق درظاهرافشاء گري هاي اينهم 

قرار دادى بلکه امر طبيعى وضرورت زندگى است در دورقبلى انتخابات ما ها سابقه طوالنى داشته نه يک امرها و ازبک 
شد که باتوافق استاد ربانى ازکانديدا تورى داکتر عبدهللا حمايت کنيم که قرارد کرديم که يکجا برويم ونيزوجنبش قرار دا

د وبحث آخرين لحظات برادران جنبش خودرا عقب کشيدنترعبدهللا روى ميز من بود که دراوراق تکت انتخاباتى داک



تخابات أقاى کرزى تعهدش انجام بعد ازبحثهاى طوالنى تعهد وتوافق نامه شد ولى بعد از انحمايت از کرزى مطرح شد سر
را بلعيد وما دست خالى ما نديم ورأى مردم ما تاوان گردن ما شد بهر حال پشيمان نيستيم وپاى تعهد مشترک ايستاديم 

 آنهم بنا به راه کار برادران اوزبک مان که ترکها مشورت داده بود . 
منزل کمال ريش تعهد وقرآن کرديم در محمد نور (أکتوبردرتاشکنت ما سه نفر ) محقق ، دوستم وعطا  ٣١امسال بتاريخ 

که درانتخابات يکجاميرويم . دوستم وعطا محمد نور دست دادند ومن ازباالى دست هردوگرفتم به شوخى گفتم که 
فغانستان آمديم جنرال ردوى تان جدا نشويد ، ولى وقتيکه داخل اهردوى تان را محکم ميگيرم که بازبخاطرى من دست ه

ينکه معاونت ميخواستند که اين دوخواسته عبدهللا نميرويم دوم ارد يکى اينکه با داکترديگر را مطرح کيزصاحب دوچ
  عمومى داخل وخارج آنرا پزيرا نبود به دالئل زير .عملى نبود وشرائط افکار

اتحاد  ۴۱٣۲سال عالوه براينکه براى ايجاد يک جبهه نيرومند ووسيع ضّد تروريسم بعد از: عبدهللا را برگزيدمچرا
 راه پيوستن به تيم ارگ وجود داشت.تى بحساب ميامد مشکالت ذيل هم درماباجمعيت اسالمى يک ضرورت حيا

( تيم کرزى دفعه قبل با وحدت وجنبش تعهد نامه امضاء کردند ولى بعد ازپيروزى بتعهدات خود پشت پا زدند وبد  ٣) 
 علوم که بار ديگر أن کار را نميکرد .قولى کردند وپنج سال دچار مشکل شديم از کجا م

( خودى هاى ما درمسير راه ارگ چندين کمين سياسى انداخته بودند که عبور ازان کارحضرت فيل رحمه هللا عليه  ۴) 
بود ، درست است که رييس جمهور ازمن دعوت کرد که بيا در تيم اشرف غنى ويا زلمى رسول کار کن ولى در جريان 

ايشان  يک دعوت سر سرى وغير واقعى است وبعداً که ازعطامحمد نور براى معاونت اول دعوت کرد صحبت در يافتم که
تيم باشد قبول نکرده بود وگفته بود که شما بياييد ولى محقق مشکل دارند ،بعداً که زلمى گفتند که بايد محقق هم در

پيش ما با جمعيت تعهد نامه امضاء کرده بوديم  سبتمبر بخانه ما امد زمانى بود که يک روز ۴۱ميزان  ١۱رسول بتاريخ 
 مسابقه کنم .… ديگر مناسب نبود که من تعهدم را بشکنم ويابرسر راه يافتن به تيم ارگ با هم نژادهايم خليلى و 

 :چرا احمد ضياء مسعود را مطرح نکردم
أى تاجکها وقسماً پشتون هارا هم انتخابات کفايت نميکرد ما بايد ررأى هزاره واوزبک براى پيروزى در) ا ( تنها 

دين ربانى از آدرس جمعيت ميداشتيم راى تاجکها نزد احمد ضياء نبود چون مخازن رأی تاجک با ايشان نبود ، صالح ال
پارلمان انتخابات رياست جمهورى اّول ودو دور نونى با سوابق انتخاباتى قبلى درآدرس شمال وقا، استادعطا محمد نوراز

  حمايت ميکردند .عبدهللاهرسه از
قدر که احمد ان داشتم به شمول کشورهاى شرقى وغربى هرقضيه افغانستجلساتى که با کشورهاى ذی دخل در ( طى ۴) 

انتخابات آينده باالى ضياء لنگر نداشتند پس چطور ميتوانستيم با کسى تيم را مطرح ميکرديم هيج کدام شان درضياء 
ونه مقبوليت بين المللى ازداخل تاجکان فقط صالح رادارد که ايشان پايگاه اجتماعى بسازيم که نه حمايت داخلى دارد 

قوى ندارد وفقط در تهمت زدن مهارت دارد بودن صالح در کنار احمد ضياء که أنهم نه براى احمد ضياء بلکه به مقصد 
 خود دلبرى کند.

جلسه جبهه ملى در منزل احمد ضياء فيصله وقرار شد ( خواستم که بين عبدهللا و ضياء توافق به وجود بياوريم در ١) 
که يک هيأت شش نفره از اتحاد انتخاباتى تکليف کانديدا تورى را ميان ) عبدهللا وضياء ( مشخص کند که عبارت بودند 

م از از ) اينجانب ، جنرال دوستم ، امرهللا صالح ، يونس قانونى ، صالح الدن ربانى وعطا محمد نور ( با أمدن دوست
شمال جلسه شش نفر هيأت منصفه را به منزل من دعوت کردم تا تکليف را روشن کنيم ، چون زمان ثبت نام اندک بود 
وازيک سو خيال سفر به آمريکا وشنيدن نصائح ملوکانه حضرات سناتوران هوش وگوش طفلکان عرصه سياست مارا 

ند که ، نه فورمه يکصد هزارکارت رأى دهى حمايتى را برده بود که خطر انقضاء مدت ثبت نام را فراموش کرده بود
 بودند ونه بودجه کمپاين را . تدارک ديده 

حال در مجلس دعوت شده ، جنرال اشتراک نکرد زکى را فرستاد صالح که اشتراک کرد ولى پيام ضياء را أورد که بهر
که همه برويم خانه ضياء قرار شد که زکى  اگر فيصله برنفع من نباشد قبول ندارم جلسه بى نتيجه ماند ، فيصله شد

وصالح بروند ونه بجه شب وقت را معين کنند تا همه خانه احمد ضياء برويم ما درسفارت تاجيکستان به مناسبت 
سالگرداستقالل شان دعوت بودم که تلفون امد که ضياء قهرکرده جلسه را قبول نکرده ودروإزه خانه را به روى عالم 

دا درمنزل جنرال دوستم اعضاى جبهه ملى جمع شديم ضياء ازمن گاليه کرد که شما طرح رياست وأدم بسته ، فر
 جمهورى مرا نپزيرفتيد ، من گفتم شما بايد بين خود حل ميکرديد ويا هيأت شش نفره حکم ميکر نه اينکه بر سر ما مى

به شما ها کار ندار وعازم دوبى شدند ، با اين فقط حق سياسى خودرا محفوظ ميدارم وانداختيد قهر کرد گفت من بعد از
جنرال نشستم وگفتم که عبدهللا بشما پيشنهاد وزارت کليدى دفاع وچند وزارت خانه دارد قبول نکرد وگفت من نميتوانم 

پيش ندارند گوش به زنگ را در وزير دفاع شوم وبه اين وآن گذارش دهم، ديدم که زمان ميگذرد ودوستان هم راه توافق
زاد وکرزى نشسته اند من تصميم خودرا گرفتم وبا جمعيت معاهده امضاء کردم ، حاال هم اگر جنرال دقيق فکر کند  خليل

که با عبدهللا ونور داشته خصومت گذشته همين تيم حاضر است بدهد پس بهتراست از بيشترين امتياز را برايشان فقط



 جا باشد برادر باشيم در تيم هاى متفاوت .هد درغيران هرور رابرمنافع کوچک ترجيح ددارد ومصالح کالن کشدست بر
 .هنوز هم راه دشوار وطوالنى پيش رو داريم

 که فردا چى بازى کند روزگار. —ذات پروردگار کى داند بجز 

  وجنايت افشار، عبدهللا محقق 

 
ای به رياست  درهوتل انترکانتينينتال جلسه ،وکشتاروتاراج مردم افشار ،صبح روزبعد ازحمله شبانه

سيد  ،سيد حسين انوری ،قندهاری احمدشاه مسعود تشکيل شد که دراين جلسه شيخ آصف محسنی
داکترعبدهللا وقسيم فهيم همراه با تعداد زيادی  ،يونس قانونی ،مصطفی کاظمی ، رسول سياف

 ازفرماندهان اصلی شورای نظار وحزب اتحاداسالمی حضور داشتند.
تا هميشه برای مردم جگر سوزاست. بلی هنوز زنده و اريازخم خونين کابلخاطره فاجعه تاريخی افش

نفرين آفرين است. زيرا عمق اين فاجعه آنقدربزرگ و تاريخ برای مردم اين سرزمين سخت جگرسوز
 .بی رحمانه بود که تاريخ بشريت هرگز نمی تواند آن را فرموش کند

تواند اين جنايت رافراموش نمايد وفقط آنانيکه کمربه چپاول بسته ي جنايت افشارزخمي است که هيچ وطن پرستي نم
است ، به افشارورنج مردم هزاره ارزش قايل نيست وباجنايت گاران افشاردريک ودردشکم شان باالترازرنج مردم 

 ائتالف واتحاد روزميگذراند.
وحشت وخون وباروت جنگ ونسل تداعی گر ،سال، هنوز داذهان انسان افغانستاندوار، بعد ازبيست وحادثه هولناک افش

به نمايش می گزارد؛ اما تناک، چشمان خون آلود شهيدانش راکشی است. هرچند که، درگذرگاه زمان، اين فاجعه وحش
را، به وحشيانه ترين شکل ممکن، به نوک برچه وگلوله وراکت ای فاجعه آفرينی، که انسان افشارخونين ترين چهره ه

قصرهای رفاهی و بلندترين مقامات دولت و پارلمان، با بی شرمانه ترين شکل، لميده؛ نوزدرنده؛ وهومزايلها بستند، ز
 وباترفند ونيرنگ های خويشين می آسايند. 

خونين تاريخ افغانستان، در ذهن به مثابه يک آينه عبرت؛ دربستر دهه سوم ماه دلوهمه ساله فاجعه افشار، در
ه ی را در درون خويش دارند؛ باز تاب پيدا می کند. وياد خرابه ها وسقف های نيمه سوختانسانهايکه، وجدان بيدار انسان

برچه کشيده شده ای هزاران نفر، پير وجوان وزن وکودک، يکبارديگر، اذهان وگلونهای بريده و چشمان به زور
ران انسان بی دفاع، بر روی افشار؛ مخروبه وحشتناک تاريخ، که چکه های خون هزا انسانهای اهل شعور را می آزارند.

وبا فتوای دشمن بومی عبدهللا عبدهللا انوری ،سياف ، مسعود ، ربانی  - خاک آن ريخته شد. وبه دست مسببان چون
ها )شيخ آصف قندهاری( چنان حيات انسان وبشريت به صورت اسف بار، مثله وبه گورستان مبدل گشت؛ که حتا -هزاره

« خورشيدی -سيزده هفتاديک  -روزهای بيست ويک وبيست ودوم دلوکن نيست. دردن آن برای هرآدمی ممتصور کر
نظار، -اسالمی وشورای-ها، به دست قومندانان اتحاد-روزهايکه، افق غم بارکابل، درميان دود وخاکستر وخون وخمپاره

ام جنگ، چون: اسالمی، وبا فرماندهی سياف ونقشه های سوداگران کابوسی به ن-وبه همکاری سگان مزدور حرکت
های وحشت -که خونين ترين چهره،سياف ، انوري ، قانوني ، بسم هللا محمدي ، عبدهللا عبدهللا فهيم ، ربانی  ،مسعود 

ودهشت، درتاريخ سياه اين سرزمين بوده اند؛ جوالن غم می کرد؛ منطقه فقيرنشين افشار، در بلوای معامله گری قرار 
ی اين سه حزب رسوا، يکباره به کشتار گاه انسان مبدل شد. عاملين اين حادثه گرفته؛ و به دست وحشيان جنگنده ا

 شرح آن جنايت ها عاجز است.افشار روا داشتند؛ که حتاقلم از خونين، آن چنان ظلمی را برمظلومين
ت؛ که انحصاری وجابرانه ای حکومت ی اس-واين جنايت وحشتناک، نشان دهنده آشکارا ترين نوع، به کار گيری قدرت 

مسعود به مثابه وزير دفاع حکومت ستم پيشه -در سيمای تاريخ افغانستان، دراواخرقرن بيست اتفاق افتاد. زيرا احمدشاه
اسالمی )سياف( تمام نيروهای حکومتی رايکجا، وباتمام -ای ربانی، وبا همکاری و فرماندهی سردسته حزب اتحاد

افغانستان شالق مظلوميت ليه انسان هزاره ای که، سالها دربرع شوروی،اززمان حضورتجهيزات نظامی وبه جامانده 
 گرفتند. فشاراين شالق استبداد را به کارادربه شانه کشيده بودند؛ اين باروستم کشيدن را



وباقتل عام کردن وبه غارت بردن وبه صالح آتشين زا بستن خويش، تا آنجا يکه توان داشتند. بردوش اين مردم فقير  
-کوبيدند. وزخم بی التيام ی را، در قلب تکه تکه شده ی هزران انسان هزاره، برجا گذاشتند. وبا راکت وبمبوبی پناه 

افگند هايشان، خانه های مسکونی ايشان را مسلخ و قتلگاه انسان هزاره ساختند. وحتا به زنان ودختران معصوم شان 
وزن ومرد را سربريدند. و کوچه پس کوچه ها را با اجساد  تجاوز، و صدها کودک بی گناه شان را رگبار ظالمانه کردند.

  افشاريان فرش کدورت ديرينه خويشين ساختند. 
حادثه افشار راهمه می دانند؛ که حاکی تاريخ قتل بی گناهان است؛ وشهيدانش به خاک آرميده؛ وامروز برمزار بی کس 

نوزديوارهای ريخته شده اش مخروبه های وحشتناک تاريخ شان تنها چند معيوب وبيوه زنی نيست که حتا گريه کند. وتاه
را تداعی می کند. وازسيمای آن، بوی گرد وغبار ودارووباروت جنگ، به مشام بازماندگان نسل که، برآنها مخوف ترين 

 محاکمه هستند؛يدار رنگ زرد مسببانش در پشت ميزوهمه چشم به راه د  نوع جنايت به کارگرفته شده است؛ می رسد.
وهمه می دانند اين فاجعه هولناک تاريخی، که بار انسان کشی وقتل عام وغارت وبيداد گری ای وحشی ترين موجودات 

 .  روی زمين را حمل می کند
افشار؛ مخروبه ای وحشتناک تاريخ افغانستان، که حاصل انديشه های فاشيستی حرکت واتحاد وشورای نظار وجمعيت 

مردم ما اوج تازه گی های عبرت است. وهيچگاهی ازخاطره نسل باقی مانده چنين تاريخ، است. درهرزمان تاريخ، برای 
افشار زبان گويای مظلوميت و  )نخواهد شد. زيرا اين مخروبه وحشتناک، مخروبه وحشتناک تاريخ مردم ماست. پاک 

 ازبصيرآهنگ( -حق تلفی است

 محقق وامرهللا صالح  

 
 :شخص موجود باشد ان منافق استميگويند : چهارخصلت که به يک 

 وقت که صحبت ميکند دروغ ميګويند  -٣
 وقت که وعده ميکند به وعده خود وفا نميکند  -۴
 امانت خيانت ميکنددر  -١
 وقت که جنګ ميکند دشنام ميزند. -۲

ميکنند تبلغ ميکنند . برخالف منافع ملی مردم عمل جريان تنظيمي يونها هرکدام شان به نفع يک زتلوي
قبآل تنظيم های به اصطالح اسالمی به وسيله سالح  .ملت را به گمراهی ميکشانند تفرقه ايجاد ميکنند

طيم همين تن، امروزد وبه دنبال برتری جوئی بريکديگرجنگ بودنحمله ميکردند وهميشه دربريکديگر
مربوط به زيون ورا ديوشده اند زيرا همه ميدانند که هرتلوي داخل جنگطريق رسانه ها باهمديگرها از
 .خارجی تمويل ميگرددکشور يک جانبجهادی بوده وازيک 

ها حزبی و تنظيمی اند وبا گرفتن دالرازاين وآن منبع اکثرآن .افغانستان رسانه آزاد به معنی واقعی کلمه وجود ندارددر
 برند. پيش میحيث وسايل تبليغاتی اهداف خاص راحتا استخبارات خارجی، منخارجی و

 کريم خليلی، وطناز ، نگاهمحمد نورعطاازشيخ آصف محسنی، ميترااز محقق، تمدنازحزب جمعيت، راه فردانوراز
هللا گذر،  اماناز خورشيدازدوستم، آيينهسياف، از عارف نوری، دعوتپرستي به سرازشورای نظار تنی، نورينازشهنواز

م محسني  که درين زمينه اسناد هاي فراواني وجوددارد ، آريانا درظاهرازبيات ، طلوع زيرناهللا تقدسی  آيتکوثراز
کننده  منعکس گربتهای شمشاد، کابل نيوز، ژوندون و و ... به همين صورت تلويزيونوتمويل کنندگان آن آفتابي است 

 .های آزاد برشماريم های گروهی را در قالب رسانه اين رسانهی اند. کودکانه خواهد بود که اگرحزب اسالمافکار



هرکدام نوکران شان را با اسلحه های منطقه نيز دولت . باشد مطبوعات افغانستان میين تنها امريکا نيست که جلودارا
کند، به همين صورت  اند. ايران چندين چينل تلويزيونی و متعدد روزنامه و نشريه را تمويل می ای مسلح کرده رسانه
شود آن  ها واريز می برد. اما پولی که به اين رسانه فع خود سود میآن برای منااکستان بخشی را درچنگ دارد وازدولت پ

 .جايی دريافتتوان مقدارآن را در گيرد که متاسفانه نمی چنان مخفيانه صورت می
اين که در يک جنگ زرگری با همتايش محمد محقق درگير شد، در صفحه ، امرهللا صالح بعد از۴۱٣١سپتامبر  ۴۲در 

هايش  قق.... من مانند شما لقب تقلبی استادی ندارم. من مانند شما تلويزيونی که مصارف آنتنمح :فيسبوکش فاش نمود
ريکا هيچ عالقمندی به ام ....اش را سازمان استخباراتی ديگر بدهد ندارم را يک سازمان استخباراتی و معاش مامورين

گذاری نمود تا جلو  های افغانستان سرمايه رسانهارد، بلکه اين مبالغ هنگفت را درکشور ما نددموکراسی وجامعه آزاد در
  .آن سود بردازو ها را در چنگ داشته آن

است؛ حزبی که توسِط « شاخه محققحزِب وحدِت »های سياسی  گيری جهتآراو هدهند راديوِی راِه فردابازتابتلويزيون و
به جای انعکاِس مشکالِت مردم به عنواِن شود. اما پرسش آن است که چرا تلويزيوِن راِه فردا  محمد محقق رهبری می

وابسته های  ديگر رسانهبوط به انقالِب اسالمِی ايران درتلويزيوِن راِه فردا وهای مر مبلِغ ايران عمل کند؟ پخِش مصاحبه
چه ربطی به نژاد  احمدی  ها از زبانِ  قتِل عاِم يهودیچه معنايی دارد؟ نشِرانکارِ قتِل عاِم افشاربه محقق، آن هم در سالروز

 .اند؟  های تاريخی بوده ترين قتِل عام سرنوشِت سياسی مردمی دارد که خود قربانِی بزرگ
نجالى را مطلب ججريان سبزدر سردستهو، ومسوول ارشد استخبارات شوراي نظار صالح رئيس پيشين امنيت ملى امرهللا

ختانه يك حالت درافغانستان طى سالهاى جنگ، بدب .افغانستان مداخله ميكند نوشته كه گويا ايران ازطريق شيعه ها در
به صورت يك سنت درآمده كه هر كسى به هرسرويس خارجى كه ارتباط پيدا كرد سعى ميكند خود را روانى ايجاد شده و

 ارزشها ى ملى جامعه خويش نشان دهد.صد درصد پيرو ارزشهاى آن سرويس وبريده ازفرهنگ و
مي كرد با مقام كشورهاى همسايه مطرح بود كه هرجهادى سعى ويك زمان در دوران جهاد اين نوع تعامل بين مجاهدين  

دادن، توجه آنان را به خود جلب ورقيبان خويش راغير ديگران مسلمان نشان خطاب كردن آنان وخود را بيشتر از
ارتباط با كشورهاى غربى شكل گرفته كه تأسفانه عين تعامل درامروز م .آنان نافرمان جلوه دهنداوامراسالمى ودربرابر

هركسي كه مي خواهد غربى يا آمريكايى شود. سعى مي كند ديگران را غير دموكرات، بنيادگرا، وابسته به ايران يا 
 .استخباراتى غرب محكم بسازدده شان جاى پاى خويش را درمراكزپاكستان معرفى كند تا به عقي

شيعه را به  دينىومتهم كردن مراكزصالح عليه شيعيان  سياسي وبي سوادانهغيره، اهانت آميز، وحمله بى باكان
تباط دادن ان به عنوان نرم ارجاسوسى براى ايران وكاربرد عبارات غير متعارف واهانت آميزچون اقليت مذهبى شيعه و

كسب اعتبار  ن حالت روانى مي باشد كه براىايقاصد ديگربيشترنشأت گرفته ازجنگهاى اطالعاتى ايران عالوه برمافزار
جاسوسى ايران و پاكستان را بر پيشانى ديگران زد كه اين حالت روانى دامن گير نسلهاى كه ادعاى نزد غربيها بايد مهر

 .نو انديشى را هم دارند گرديده است
داخل طيف ن و همفكران خود را درد كه دوستاجنجالى كه با آمريكا دارد شايد سعى كنبدون شك ايران براساس رقابت و

ها و جناحهاى سياسى داشته باشد اما هيچ گاهى اين يارگيري ها منحصر به شيعه و يا جامعه هزاره نبوده است. حمايت 
حمايت ايران به دفترشان و هارسال پولهاى فوق العادازحكومت كرزى وازشوراي نظارواحمد شاه مسعود وطوالنى ايران 

ز رسانه هاى برخى اواخيراًحمايت ايران از ۲۱ران با جبهه مقاومت ضد طالبان دردهه رتباط نزديك اياز دولت ربانى، ا
شيعى مطابق ادعاى مشعل سخنگوى سابق امنيت ملى نشان دهنده اينست كه طرفهاى اصلى ايران وابسته به محافل غير

  .شيعهاست تا به قول صالح اقليت مذهبى تعامل هاى كالن اقوام اثرگذارتر در
 .تهمت زدن مهارت داردصالح پايگاه قوی اجتماعی ندارد وفقط درنامه ی گفته است که امرهللا حاجی محمد محقق در

 : چند تا دليلی که به برداشت شما من پايگاه اجتماعی قوی ندارم عبارتند از -اما صالح درجواب وي ميگويد
استخباراتی و من مانند شما تلويزيونی که مصارف آنتن هايش را يک سازمان  ،من مانند شما لقب تقلبی استادی ندارم

های سياسی به سه کشور همسايه گرفتن تصميم راتی ديگر بدهد ندارم. من قبل ازسازمان استخبامعاش مامورين اش را
رکشور های همسايه نه م را با متحدين ام درسفارت خانه ها ومهمانخانه های استخباراتی دنمی کنم. من پيمان هايسفر

ت های تاريک با خارجی های شرقی وغربی بخاطرچانه زنی برسرنوشت کشورم ذکر مالقابلکه درشهرکابل می بندم. از
 .انتخاب تان قرار ميدهيددر نخيرپرهيزوشرم ميکنم برخالف شما که آنرامعيار اساس ومعياربلی و

شما اشتراک کرده بودم بانويی ازسرزمين اسير  ه من به دعوتشهر کابل کدرمحفل ياد بود ازشهيد عبدالعلی مزاری در
طبيعت خشن يعنی مناطق مرکزی کشورم که شما ادعای نماينده گی آنرا داريد شعری را به درانزوا، مظلوميت، فقرو

که  ای بابای زحمت کشان و ريسمان بدوشان برخيز ....آی مزاری  -گفت کم را جاری ساخت. اوخوانش گرفت که اش
مجلس آب ميشدم. من مانند شما قصرچهار منزله درکابل ومزار آن رمانت را معامله کردند. اگرمن جای شما بودم درآ

اگرچيزی هم دارم حاضرم آنرا به ملت و حوزه سياسی و فکری ام حساب دهم.من بخاطر آرمانی که دارم شريف ندارم و



وسی خفی با کسی ندارم. اين معاون شما بود که با اسناد جاسزد و بند می و قانون مند آن مبارزه ميکنم وبه صورت مدن
 .اگر سياست تضرع و دستبوسی شما به ارگ نمی بود او بايد زندانی ميشدبا ) آی اس آی ( دستگير شد و

جناب محترم يادتان رفته وقتی من راجع به سياست جمهوری اسالمی ايران مقاله يی نوشتم شما در مجلس به من گفتيد 
تهمت بستن را من تهمت بسته ايد که من تنها ما را ميدهد چه غرض داری. شما بربا کسيکه آب و نان و خرچی دراوبرا

پايگاهی دارم يا من اگر. نيستزخانه هردوی ما زياد دورتهمت است پس ستره محکمه اياد دارم. حاال اگراين حرف ها نيز
حريم خصوصی ام يکی است. من پابند موقف گيری های علنی وانها ، ارزشها وحقوق انسانها درندارم اعتقادم به آرم

 به اين قسمت بپردازم.  اخالق اسالمی و وطنی خود استم و نميخواهم ازين بشتر

 کابل بانک 

 
غال قدرت نصب شدند و باالترين پست های دولتی رااشدرجنايتکاران افغانستان که بوسيله امريکا 

وازطريق خود که  نکرده به اين هم اکتفا  .بازگذاشته شده استفساد ودست شان درهرجنايت وچپاول و
خاينانه عفو ،  يبرای فرارازهرگونه بازپرس قانونجنايات خود را ببخشند ولميده اند ،  به پارلمان

بسازند. اين خيانت نابخشودنی غرب نسبت به مردم و وطن ماست که با وجود دهسال جنگ، کشتار 
بربادی ومصرف صدها ميليارد دالرهنوز هم وضعيت افغانستان ازبد بسوی صدهاهموطن بيگناه ما، 

ادی بدون محاکمه جنايتکاران و تامين عدالت، کشورهرگز روی صلح، ثبات، آز  .بدتر شدن روان است
ننمايند، کسی م خود برای عدالت و آزادی تالش وپيکارتا زمانيکه مردو دموکراسی را نخواهد ديد. و

 .به آنان هديه نخواهد کرد و وضعيت به همين منوال ادامه خواهد يافتاين ارزشها را 
داران عمده اين بانک به مقامات بلندپايه دولت کرزی وابسته  ، فساد وتاراج کابل بانک برسانه ي گرديد.  سهم۴۱٣٣در

سيد که بانک به شکست ی ر  پرداختند تا به آرامی وبدون بازخواست فعاليت کنند ولی مرحله بوده نيزتعدادي جيره می
داران بدون  قطعی روبرو گرديد. اين رسوايی که همه جهان ازآن خبر شد، دولت کرزی تنها با ذکرنام چند تن ازسهام

دارانی که ازاين بانک پول دريافت نموده بودند وتا امروز حساب آن  محاکمه و پيگرد قانونی اکتفا نمود. سهام
 :ناشده مانده قرار ذيل اند تسويه

 ميليون دالر ۴۱۲شيرخان فرنود 
 دالر ميليون ۶،،،هللا فيروزی  خليل 
 دالر ميليون ۲۷حصين فهيم )برادر قسيم فهيم(  
 دالر ميليون  ١۶٫۲گلهبار حبيبی  

 ميليون دالر ١۲عبدالغفارداوی )شوهر شکريه بارکزی( 
 ميليون دالر ۴۴محمود کرزی )برادر حامد کرزی( 

 ميليون دالر ٣۴هيوادوال 
 ميليون دالر ٣۲صوفی نثار  
 ميليون دالر ٣٣طاهر ظاهر  
 ميليون دالر ۶داوود نصير  

 هللا فيروزی به شکل نمايشی روانه زندانی شدند . ازميان اينان تنها دوتن شيرخان فرنود و خليل
رد، پس ازاين رويداد به دستور کابل بانک در ماه سنبله سال سيزده هشتادنوخورشيدي با رکود مالی روبروشد وسقوط ک

کرزی مبلغ هشتصدوبيست پنج ميليون دالراز دارايی های حکومت برای جبران خسارت های مالی وارده به اين بانک 
د مقروضين کابلبانک گرفته شده است وصدوهشتادپنج زنميليون دالر، بصورت نقدی از ٣١۷بعدها گفته شد  .پرداخت شد

ازجملۀ پنج ميليارد دالر ميليون دالرقرضه نيزازجانب بدهکاران  تاييد شده است، ۴٣۷ميليون دالرجايداد بدست آمده و 
شکل  امريکايی انتقال يافته از طريق کابلبانک به خارج، چهارصد ميليون دالرآن مربوط سهمداران اين بانک بوده و به



غيرقانونی منتقل گرديده است. کابلبانک به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى وسايرمشکالت مالى، با بحران مواجه 
 گرديد، سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام نوى کابل بانک فعاليت مى کند.

ميليون دالر  ٠۱۱ک به خارج ازکشور انتقال داده شده کهدر ظرف چهارسال ، پنج ميليارد دالرامريکايی ازطريق کابلبان
آن، مشخصاً متعلق به سهمداران بانک بوده و به طورغيرقانونى انتقال گرديده که دراصل اين پول ها دزديده شده است. 

نى انتقال ميليون دالرديگراين پولها مشکوک بوده، اما احتمال زياد وجود دارد که اين مبلغ نيز به شکل غيرقانو  ۶۱۱
کشور، انتقال يافته که امارات متحدۀ عربی درصدرآن  ٣۴يافته باشد. اين پولها به شيوه های مختلف وغيرقانونی به 

کابلبانک دست داشته اند، اما  سهمدارازمتهمين اصلی کابلبانک وهفت شرکت خصوصی، درورشکستگی  ٣۴قرار دارد. 
تن دراين قضيه متهم هستند، که به شمول شيرخان فرنود رييس  ۴۴ازهيچ فرد وشرکت مشخصی نام نُبرد. درمجموع 

حاضر شده ودربرابراتهامات وارده،  سابق وخليل فيروزى معاون هيئت عامل کابلبانک، دريک محکمۀ ابتداييه علنی
يزشامل دفاعيه هاى شان را پيشکش نمودند.درجملۀ اين افراد، عبدالقدير فطرت رييس عمومى سابق دافغانستان بانک ن

کميتۀ مستقل مشترک  پيوند به قضيۀ کابلبانک محاکمه گرديد.سوم محکمۀ علنى، به شکل غيابى دراست که در مرحلۀ 
نظارت و ارزيابی مبارزه با فساد مى گويد که مقامات افغانى، ازانترپول امريکا اطالع حاصل نمودند که رييس سابق د 

نمى توان وى را قانوناً تحت تعقيب يا پيگرد عدلى قرارداد و به مقامات افغانى افغانستان بانک، مقيم اياالت متحده بوده و
هدايت داده شده بود تا درصورت تقاضاى همکارى هاى قانونى، بيشتر ازطريق منابع ديپلماتيک، با وزارت عدليۀ اياالت 

ميليون دالر  ۶۱۱با تکتانه، به بيش از متحده تماس بگيرند.دافغانستان بانک، قبالً گفته بود که رقم قرضه هاى کابلبانک 
ميليون دالرامريکايى  ۶١٩امريکايى مى رسيد.اما رييس کميتۀ مستقل مشترک نظارت وارزيابی مبارزه با فساد گفت که 

 ميليون دالر امريکايی، برای نجات اين بانک نياز است. ۷۴٩کابلبانک، ازسيستم های مختلف به خارج انتقال يافته و به 
ظرفيت پائين و مديريت ناسالم کابلبانک وعدم هماهنگی ميان ادارات تطبيق کنندۀ قانون تاکيد کرده، گفت که دولت  وی به

افغانستان مجبوربه پرداخت هزينۀ شش درصد ازعوايد ناخالصش برای جبران خساره و نجات اين بانک خواهد بود که 
  کرد. کشور وارد خواهد  جبران خساره، ضربۀ بزرگ اقتصادی به

ورشکستگی کابل بانک، ازاعتماد مردم نسبت به سيستم های مالی و بانکداری کاست، پول هايی که ازبودجۀ دولت و 
مردم افغانستان، غيرقانونی وازطريق تقلب توسط چند شخص دزديده شد، که با اين مبالغ هنگفت، ميشد به مردم عرضۀ 

 خدمات بهترصورت بگيرد. 
 فيروزی که از سهامداران عمده کابل بانک و رئيس و معاون پيشين اين بانک بودند، هرکدام به هلل شيرخان فرنود وخليل

پنج سال زندان محکوم شدند. درمحکمه ي که برای رسيدگی به دوسيه اين دونفردرکابل تشکيل شده بود، آنان در ايجاد 
 شدند.بحران کابل بانک مجرم رديف اول شناخته شده و به پنج سال حبس محکوم 

محمود کرزی، حصين فهيم، غفار داوی ورئيس شرکت گلبهار تاورنيزازجمله متهمان اصلی ديگراين دوسيه هستند، اما 
به ترتيب  اند. بيش ازبيست نفرازساير متهمان اين دوسيه محکمه، تکليف اين متهمان را به درستی مشخص نکرده

عبدالقدير فطرت رئيس سابق بانک مرکزی دريافت وام توسط اند.  های نقدی شده جريمهماه حبس و محکوم به شش
محمود کرزی برادر حامد کرزی با بيست دوميليون دالروحصين فهيم برادرقسيم فهيم با هفتادهشت ميليون دالررا از 

ترين بانک خصوصی کشور اعالم کرد. فطرت درپارلمان عوامل ديگر ايجاد  جمله عوامل ايجاد بحران مالی دربزرگ
اين افراد به صورت غيرقانونی از  -ران درکابل بانک را ظاهر ظاهر، عبدالغفار داوی وصوفی نثاراعالم کرد و افزودبح

 اند. اند و باعث ايجاد بحران در آن شده های سنگين گرفته کابل بانک وام
ه صدها ميليون دالر به گرفت و بانک مرکزی با اعالم اينکآستانه ورشکستی قراردر ٣١۷۶ماه ميزان سال کابل بانک در

 .نامش را به کابل بانک نو تغيير دادشده است، آن را تحت حمايت گرفت وشکل غيرقانونی ازاين بانک خارج 
ميليون دالر که  ۶٦۴می دهد که ازمجموع ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نشان ک ونتايج تحقيق کميته مستقل مشتر

 .به دست آمده استليون دالرمي ٣۲۱اين بانک ناپديد شده، تنها از
ميليون دالر بزرگترين دريافت  ١۱۷ادامه اين تحقيق آمده است که از رييس سابق کابل بانک که با دريافت بيش از در

 .ميليون آن به دست آمده است ٦۲اين بانک می باشد، تنها از کننده قرضه
ميليون دالری  ٣۱٣قرضه ميليون دالر، از٩۱ود قرضه گازگروپ، حدميليون دالر ٣۴٣ازمجموع بيش از افزون براين، 

ميليون دالری رييس اجرايی سابق اين بانک، بيش از  ۷۲قرضه نزديک به دالر، ازهزار  ٦٦۴شرکت هوايی پامير، تنها 
 .شماری ديگر مقروضين کوچکتر، تا کنون هيچ پولی بازپرداخت نشده استميليون دالر به دست آمده است واز٣٩

به لوی بانک، به طورآشکارپشتيبانی کند وپيشبرد مديريت تصفيه کابل دولت جديد خواسته بود تاازاين کميته، از
اولويت قراردهد، ارايه مدارک تخصصی به حقوقی را دراين زمينه در څارنوالی هدايت دهد تا همکاری های متقابل

 .کنديه کابل بانک تحقيق دوسمحکمه استيناف را دنبال نمايد وازعوامل دخيل در 



باالخره به امریکا فرار کرد و قدیرفطرت رئیس بانک مرکزی که یکی از عوامل بحران و چپاول کابل بانک است، باالخره 

انتشار یافت که گفته میشود فطرت با دریافت نیزآنجا استعفایش را اعالم نمود و گفت جانش در خطر است. گزارش هایی از

آنجا جریان داشته چشم بسته و گزارش مثبت از ت ازکابل بانک، برچپاولی که در، در جریان نظارتهفده میلیون دالر رشو

 .کارکرد آن ارائه نموده است

چندی قبل اعالن کرد که در  شتاداره مبارزه علیه فساد اداری که در راس هیئت تحقیق قضیه کابل بانک نیز قرار دا

صورت گرفته است  سوی بانک مرکزی غفلتدرنظارت آن ازنک به این نتیجه رسیده اند که جریان بررسی بحران کابل با

بانکهای خصوصی دارد و بانک مرکزی کنترول کامل بر .برخی تخلف ورزی ها نقش داشته استو بانک مرکزی در

بودند، ممکن نبود که به  فطرت و افراد اطرافش خاین و فاسد نمیالت این بانکها نظارت میکند. اگربصورت مداوام از معام

ان بود، در هم واگر دولت کرزی فاسدترین دولت نمی . مقیاس غارتگری وسیع در کابل بانک از دید آنان پنهان بمانداین 

ی جهان تاریخ بانکدارنظیر در خاطر اینچنین غارتگری بیاطرافیانش در بانک مرکزی را به اولین روزها باید قدیر فطرت و

با پشتاره دالر به خارج فرار میکند و بدون ت. اما اینبار هم یک دزد دیگرگرفشانرا میکشاند وجلو فرار به میز محاکمه می

 .اش به فراموشی سپرده خواهد شد جرمی  شک مثل چکری رهزن در سایه حمایت ارباب خوشگذرانی کرده دوسیه
الر را برای کمک تمام هفتاد میلیون د بي کفایتيتاوان اینهمه غارتگری ها را باید ملت مظلوم ما بپردازد. وزارت مالیه با 

حال نیز گفته میشود که دولت برای سرپوش گذاشتن به رسوایی و نظر گرفته بودبه کابل بانک دربودجه سال جاری در

کابل بانک، بصورت مخفیانه صدها میلیون دالر از پول ریزرف بانک مرکزی را به کابل بانک پمپ کرده که قضیه را 

مقامات در لیست دزدان کابل بانک ا عضو پارلمان و دیگر زورمندان ورادر کرزی، برادر فهیم، دههخاموش سازد چون ب

 .سپرده های مردم را غارت کرده اندرند که نزدیک به یک میلیارد دالرقرار دا

ارايی امادرجديدترين اقدام داکتراشرف غنی احمدزی ، با صدور حکمی خواستارحل فوری قضيه کابل بانک و استرداد د
اداره امور و داراالنشای شورای وزيران، در خبرنامه ی گفته است که اين حکم با در نظرداشت حکم فقره  .های آن شد

 :مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی به شرح زير صادر شده است ٣٦
ستيناف واليت ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان قضيه بحران کابل بانک را که از مدت يک سال درمحکمه ا .٣

کابل بالتکليف مانده، تعقيب و در ظرف يک و نيم ماه از تاريخ صدور اين حکم، اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف 
به شمول اتهام جرم پول شويی را دقيقاً بررسی و در پرتو ساير اسناد و شواهد، داليل و مدارک دست داشته فيصله 

 .نمايد
اند تا در قسمت دريافت شواهد و اسناد مرتبط به قضيه با  های ذيربط، بدون تعلل مکلفلوی څارنوالی و ساير نهاد .۴

 .محاکم همکاری نمايند
به اداره لوی څارنوالی هدايت داده ميشود تا ساير شرکا، افراد و اشخاصى که در بحران مالی کابل بانک شريک و از  .١

روز از تاريخ صدور اين حکم،  ٣٩عدلی قرار داده و طی مدت اند، مورد تعقيب  جانب آن اداره متهم شناخته شده
 .شان در محکمه اقامه دعوا نمايد عليه

اداره لوی څارنوالی موظف است تا از تنفيذ حکم محکمه ابتدائيه در مورد قضيه کابل بانک نظارت نموده در ظرف  .٠
 .نهايی محاکم ثالثه نگهداری نمايندسه روز بعد از صدور اين حکم، متهمين متذکره را توقيف و تا فيصله 

های کابل  مديريت تصفيه کابل بانک، موظف است تا برنامه زمانی مشخص را به منظور ختم پروسه تصفيۀ دارايی .٩
 .بانک، تا ده روز از تاريخ صدور اين حکم ترتيب نمايد

اند، طی  شدۀشان را تأديه ننمودهمديريت تصفيه کابل بانک، آن عده مقروضين خويش را که تا هنوز قروض تعهد .٦
مدت پنج روز با در نظرداشت قوانين نافذه جهت تحصيل پول احضار نمايد. لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و ساير 

 .جانبه نمايند های کابل بانک، با مديريت تصفيه کابل بانک همکاری همه مراجع ذيربط جهت تحصيل قروض و دارايی
خارجه و د افغانستان بانک وظيفه سپرده ميشود تا به منظور وزارت ماليه، وزارت امور رنوالی،به لوی څا .۲

روز از  ٣۱های سرقت شده کابل بانک که به خارج ازکشور انتقال گرديده است، در ظرف  منجمدسازی و استرداد پول
های دوجانبه حقوقی  همکاریگان کشورهای ذيربط جهت پيگيری متداوم، درخواست  طريق مراجع دپلماتيک، با نمايند

 .جهت شموليت وجوه تمامی مقروضين کابل بانک، ارسال نمايد
وزارت ماليه موظف است تا در ظرف ده يوم، اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده  .۷

 .جهت منظوری به مقام عالی رياست جمهوری پيشنهاد نمايد
ر خويش در ختم هر هفته الی ختم ميعاد معينه به مقام عالی رياست جمهوری گزارش ادارات ذيربط، ازپيشرفت کا .۶

 .دهند
اين حکم در حالی صادر می  .رياست عمومی اداره امور داراالنشای شورای وزيران از تطبيق حکم نظارت نمايد  .٣۱

يج تحقيق تازه اش را در مورد قضيه شود که دو هفته قبل، کميته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نتا



ميليون دالر ضرر  ٠۲برپايه يافته های اين کميته، کابل بانک نو درچهار سال گذشته، نزديک به  .کابل بانک اعالم کرد
 .کرده است

مدت مشترکين کابل بانک به يک ميليون و سيصد ايجاد شد وبعد ازرلاميليون د ۴کابل بانک با سرمايه : ۴۱۱۲ جنوري
 .هزار نفر رسيد

 .کابل بانک خبر دادايی واشنگتن پست درمقاله خود ازبحران درروزنامه آمريک : ۴۱٣۱
 .بانک مرکزی افغانستان مديريت کابل بانک را به دست گرفت: ۴۱٣۱سپتامبر 

نک به افغانستان کابل بامالی در د کرد که برای تثبيت نظام متزلزلصندوق بين المللی پول پيشنها: ۴۱٣٣وری برف
 .فروش برسد

 .غفلت متهم کردسهل انگاری و، سهام داران کابل بانک را به حامد کرزی: ۴۱٣٣ريل اپ
گفت که برادر رئيس عبد القدير فطرت، رئيس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمايندگان  : ۴۱٣٣ريل اپ

 .معاون اول او دربحران کابل بانک دست داشته اندجمهوری وبرادر
حفظ گفت که به خاطربانک مرکزی افغانستان درآمريکا ازمقامش استعفا داد. اوعبدالقدير فطرت، رئيس : ۴۱٣٣ن جو

 .واشنگتن استعفای خود را اعالم کرده استجانش در
بازداشت شيرخان فرنود رئيس سابق کابل بانک و خليل هللا فيروزی رئيس اداره امنيت ملی افغانستان از :۴۱٣٣ن جو

 .اين بانک خبر دادبخش اجرايی 
سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع لرازاميليون د ۲١ماليه اعالم کرده که پرداخت وزير :۴۱٣٣سپتامبر 

 .کمکهای خارجی به افغانستان شده است
ويژه برای رسيدگی به  ومحکمه اقتصادی شورای وزيران خواستار تاسيس څارنوالیپ اعضای گرو:۴۱٣۴ريل اپ

 .بانک شد مالی کابل دوسيه
 .رسيدگی به بحران کابل بانک برگزار شد محکمهاولين نشست علنی : ۴۱٣۴نوامبر 

هريک به تحمل پنج سال حبس محکوم به مجازات  محکمهسوی هللا فروزی از رخان فرنود و خليلشي: ۴۱٣١ چمار
 .شدند
کابل بانک را بازگشايی کرد و دوسيه فرمانی ی رئيس جمهوری جديد افغانستان درغنی احمدز اشرف : ۴۱٣۲اکتبر 

 .کابل بانک را نهايی کند دوسيهعالی محکمه دستور داد که ظرف يک ماه و نيم ماه 
 ادامه دارد...                                                                                                                    

 


