
 قابل توجه اشرف غني وفريد حميدي 
 صباح  -استاد

 برباد رفت

 
 بر باد رفت وفرهنگ مان تاريخ

 برخاک رفتمستي مان هستی و 
 کاوه و آرش همانجا خاک شد
 نام محمود وميرويس پاک شد

 گرفت چشم قانون ودولت رادود
 آدم محدود گرفت را چوکي ها

 برباد شد  ام جاده هاي کابل
 ...آباد شدشيرپور   کوچه کوچه

 ؟؟؟چه شدآرزوها 
 دوش     ازغم هجرمکن ناله وفريادکه

 .زده ام فالی وفرياد رسی می آيد

 
يکی ازاميدهای خوابيده، آرمانهای سرکوب شده،رازهای ناگفته،تصميم خفه شده، آوازساکت شده و 

ديده،مظلوم،محکوم و صدای محکوم شده ی مردم مسلمان، متدين،فقير،زجرديده،رنج کشيده،درد 
 .درعين حال مفتخر،سربلند وغيور،صلح وآرامي بود که با اداره سهامي ع وغ به ياس مبدل شد

 دل من
 دل من خسته  شد ازبی قراري
 چمن ها زرد گشت ازبي بهاري

 صداي زنگ چورخاموش نگرديد         
 ؟؟؟.خدايا تا به کی چشم انتظاری

 !بخوان اين را لطفآ ، چرا جنرال دوستم؟؟؟ ، اشرف غني 



 
اشرف غني توبا گروپ خائين وجانيت وبا ادعاي پوچ ورذيالنه ايشچي چون کاسه آش داغ شده اي ودرين کشورميليارد 

هادالربه تاراج رفته است وده ها انسان بي گناه وبي دفاع مانند شهدايي روشنايي  قتل عام شده اند واصآل آب ازآب 
ن نخورد وتوناجوانمردانه ونمک ناشناسانه دنبال معاون اولت که به زوروبازويش به تخت ارگ نشستي درپي توطئه تکا

من منشت نمونه خروارتعدادي ازچپاولگران رامستند ازقول معتبرترين روزنامه هاي کشوري که  نان ، معاش ، . هستي 
 . بيمارت تحريک شود  که وجدانحفاظت ورهبري ات را بدوش دارند معرفي مي نمايم واميد 

 قابل توجه لوي سارنوال 

 
فريد حميد اگردنبال فساد، بي قانوني وبي عدانتي ميگردي ومن اينجا بزرگترين جنايتکاران را بتوآدرس داده ام  ومبارزه 
را ازآينجا آغازکن ودرغيرآن بازي باترکتباران دست به آتش زدن است وهرکه بتواين هدايت راصادرنموده است اشتباه  

 . بزرگي نموده است ودرپايان بخوانيد 

 سارنوالي ماجراي جديد خلق کرد لوي

 
های احمد ايشچی  امکان دارد به خاطر عدم همکاری جنرال عبدالرشيد دوستم در پيوند به اتهام: است لوی سارنوالی گفته

بر بنياد قانون، : است فريد حميدی، گفته: وال استريت ژورنال گزارش داد .بااليش، مقام معاون اول به حالت تعليق در آيد
اين تصميم ممکن است به خاطر عدم  .مقام جنرال دوستم به حيث معاون اول رييس جمهور به حالت تعليق درآيد شايد

اش زير  کاری جنرال دوستم در تحقيقات در مورد قضيۀ احمد ايشچی گرفته شود و معاون اول رييس جمهور در خانه هم
 .است اين زمينه مرتکب جرم شناخته نشدهاست که دوستم تا کنون در  نظارت قرار گيرد؛ هرچند او گفته

بار حکم جلب معاون اول رييس جمهور را صادر کرده ولی او اين حکم را  اين اظهارات پس از آن است که دادگاه سه
تن از  ۹در همين حال لوی سارنوالی حکم بازداشت  .است نپذيرفته و اکنون بحث تعليق مقام او نيز در ميان کشيده شده

 .است اون اول رييس جمهور را نيز در پيوند به قضيۀ احمد ايشچی صادر کردهمحافظان مع
گويی در پيوند به قضيۀ ايشچی رد  پس از آن که محافظان جنرال دوستم سه بار حکم جلب دادگاه را برای حضور و پاسخ

ايشچی، معاون پيشين حزب  است که در پی اتهام احمد اين در حالی .است اند، اين دستور روز گذشته صادر گرديده کرده
هايی نيز از  اگرچه آزمايش .جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم، همگان چشم به راه فيصلۀ نهايی در اين زمينه هستند



ها  احمد ايشچی در طب عدلی و پايگاه نيروهای خارجی در بگرام صورت گرفت ولی تا کنون حکومت نتيجۀ اين آزمايش
 .است را فاش نساخته

 رنگ دالرسبزيعني  وندر

 
اين ديگر کامال به يک قاعده تبديل شده  است وقتی يک مسئول از دفترحکومتی برطرف ميشود دارائی آن دفترنيز مال 
خودش هست ميتواند با خودببرد ، زمانيکه امرهللا صالح از رياست امنيت ناملی طرد شد شش مليون دالر پول اپراتيفی 

حاال ازان جمله شش  .روند سبز را ساخته است سبز به اين خاطر که رنگ دالرسبز استرابا خودبرد ، وحاال انجوی 
مليون چهارمليونش توسط شخصی بنام خالد مالی يکجا با پول های دوران احمد شاه مسعود ودارايي هاي بي 

 . يشودسرمايه گذاری تجارتی شده وماهانه مفادش به صالح وعطا نورتحويل داده م( چور) بيشمارعطا نور

 چگونه کرزي بادزد دهان جوال گرفت؟؟؟

 
هللا  فاش نمود که خليل« کابل بانک»طی يک گزارشی درمورد قضيه  ۱۱۶۶جون  ۶۱به تاريخ  «گاردين»روزنامه 

تواند؟ کرزی هم او را با زاخيلوال فرد  فيروزی در انتخابات دور دوم نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده می
. وی دريافت نمودميليون دالر امريکايی را از نزد  ۴زاخيلوال هم بدون کدام سند مبلغ  .مورد اعتماد کرزی رخ کرد

حساب بانکی دولت را دريافت نموديم که از اين  ۴۰۱،۱۱۱افزايد که ما در مقابل اين کمک  روزنامه از زبان فيروزی می
گويد که در کنار اين پول، فيروزی مبلغ  ، فرنود می«کابل بانک»دار ديگر  ولی سهم. ميليون سود داشتيم ۴طريق ماهانه 

چون . است  هزار دالر را به عمر داوودزی نيز به شکل رشوت پرداخته ۰۱۱زاخيلوال و هزار دالر را به عمر  ۱۱۱
 .اند، به اين خاطر قضيه بعد از اندک سروصدا دفن شد های بلند دولت لميده افراد شامل در اين فساد در چوکی

 کابل بانک راکيها چپاول نمودند؟؟؟

 
داران عمده اين بانک به مقامات بلندپايه دولت کرزی جيره  سهم.  شدباال « کابل بانک»، بوی فساد و مرداری ۱۱۶۶در 
اين . ی رسيد که بانک به شکست قطعی روبرو گرديد ا پرداختند تا به آرامی و بدون بازخواست فعاليت کنند ولی مرحله می

ان بدون محاکمه و پيگرد دار رسوايی که همه جهان از آن خبر شد، دولت وابسته کرزی تنها با ذکر نام چند تن از سهام



ناشده مانده قرار  دارانی که از اين بانک پول دريافت نموده بودند و تا امروز حساب آن تسويه سهام. قانونی اکتفا نمود
 :ذيل اند

 ميليون دالر ۴۱۴شيرخان فرنود  -۶
 دالر ميليون ۱۱،۹هللا فيروزی  خليل -۱
 دالر ميليون ۸۰( برادر قسيم فهيم)حصين فهيم  -۰
 دالر ميليون  ۰۹٫۸گلهبار حبيبی  -۴
 ميليون دالر ۰۸( شوهر شکريه بارکزی)عبدالغفار داوی  -۴
 ميليون دالر ۱۱( برادر حامد کرزی)محمود کرزی  -۱
 ميليون دالر ۶۴هيوادوال  -۸
 ميليون دالر ۶۴صوفی نثار  -۰
 ميليون دالر ۶۶طاهر ظاهر  -۹

 ...لرميليون دا ۹داوود نصير  -۶۱

 چشم وچراغ غني چه کرد؟؟؟

 
های غيرقانونی عمر زاخيلوال، وزير ماليه، را به نشر  ای از دارايی گزارش ويژه« طلوع»، تلويزيون ۱۱۶۱اگست  ۰در 

سال يک و نيم ميليون دالر امريکايی به حساب زاخيلوال از منبع نامعلوم واريز  ۴در گزارش آمده که طی . رساند
در . های کشور به نشر رسيد های کالن پول در گمرک داشتن او در اختالس هايی نيز از دست در ضمن گزارش. است شده

لوه دهد و خود را های اجتماعی کوشيد خودش را پاک ج ها، زاخيلوال با تبليغات در رسانه پی اين افشاگری
هزار دالر امريکايی را از  ۱۱۱او اين گزارش را مغرضانه گفت و افزود که تنها . گزارترين شخص وانمود کند خدمت

ها بر او، وی نزد  با تشديد فشار رسانه. است جهت کارزار انتخاباتی کرزی دريافت نموده« شرکت صافی الندمارک»
 .است ت، قضيه همانجا خاتمه يافت و اين فاسد تا کنون بر خزانه ملت تکيه زدههای خارجی رفته بغ زده گريس ديپلمات

 ازمحرم اسرارکرزي چه مي دانيم ؟؟؟

 



فاش نمود که عمر داوودزی جاسوس ايران در ارگ رياست جمهوری  «نيويارک تايمز»، نشريه ۱۱۶۱اکتوبر  ۱۴در 
افزايد پولی که ايران به  اين منبع می. دهد کشور انتقال میپول را به اين های پراز که ماه يک يا دو بار بکساست 

کرزی هم تاييد کرد که داوودزی ماه يک يا دوبار يک ميليون دالر را از ايران .  دهد، رقم بسيار باال است افغانستان می
و ابتدا سفير افغانستان بعد از اين رسوايی ارگ بود که کرزی داوودزی را ارتقای مقام داد . دهد به افغانستان انتقال می

 .در پاکستان و بعد وزير داخله مقرر کرد
بار ديگر فاش نمود که   يک «نيويارک تايمز»نشريه  ۱۱۶۰اپريل  ۱۹ايران، در گيری ارگ از به تعقيب افشای جيره•

سابق دفتر خليل رومان، رييس . پردازد ای نيز به دفتر کرزی ماهانه يک مقدار زياد پول بدون حسابدهی می.آی.سی
گفته « .رود شود و به شکل محرمانه بيرون می به شکل مخفی داخل می. گوييم ما به اين پول جنيات می»: کرزی، گفت

اين رسوايی هم . شود تا منافع امريکا را در اين کشور حفظ کنند کاران تنظيمی تقسيم می شود اين پول در بين جنايت می
 .انه زير زده شدپس از چند روز سر و صدا، بسيار ماهر

 توته توته نمودبا چپاولش  توته جگرکرزي کشوررا

 
محمود کرزی، برادر حامد کرزی، از جمله سران مافيا است که در قندهار زمين دولتی مربوط وزارت دفاع را غصب 

گفت که محمود کرزی نيز بيش از « راديو آزادی»با  ۱۱۶۰جنوری  ۰ای به تاريخ  زلمی زابلی در مصاحبه. است نموده
برادران کرزی بر اين  .جريب زمين را در قندهار غصب نموده که بيشتر آن ملکيت وزارت دفاع است ۱۱،۱۱۱

اين . خانه مسکونی را در آن بسازد ۶۰۱۱۱ساخته و قرار است « عينو مينه»شده شهرکی به نام  های غصب زمين
وهم ميليونها دالرکابل  .کنند کارش عيش و نوش می فيه حساب با ملت مانند ساير برادران جنايتچپاولگر هم بدون تص

 .توليدات فابريکه سمنت غوري رانيزبه يغمابرد. بانک راچون قندوقروت  نوش جان نمود

 چون قانون سرقت نمود يونس قانوني دالرهارا

 
او اين پول را از بودجه دولت زد و . ميليون دالر متهم است ۱۴يونس قانونی وزير پيشين معارف افغانستان به اختالس 
ماللی جويا زمانی در داخل پارلمان برای رسيدگی به اين . بعد در کارزار انتخاباتی و مصارف شخصی صرف نمود
ای جويا را  آنجايی که قانونی رييس پارلمان بود، با دسيسه خيانت، صدايش را بلند نمود اما کسی آن را نشنيد و از

امروز اين دزد بودجه تعليم و تربيه کودکان وطن معاون اول فاسدترين دولت  .اخراج نمود تا قضيه برای هميشه بخوابد
 .جهان است

 سه مقام ميليونهادالررادزديدند



 
در اين گزارش . رسوايی مالی سه تن از اراکين دولت کرزی را فاش نمود «نيويارکر»، روزنامه ۱۱۶۶فبروری  ۶۴در 

ولسی جرگه به شکل رشوت از  ريسآمده که حنيف اتمر وزير داخله پيشين، فاروق وردک وزير معارف و يونس قانونی 
را به شکل کمک  افزايد که قانونی اخذ پول از اين بانک گزارش می. اند پول دريافت کردهميليونها دالر« کابل بانک»

 :نويسد هللا فيروزی چنين می گزارش به نقل از خليل. کمپاين انتخابات پارلمانی تاييد نمود ولی مقدار آن را نگفت
آنان . يک از وزرا شهامت صحبت عليه ما را ندارند هيچ. هستند« کابل بانک»بسياری از مقامات دولت کرزی مزدبگير 

های مقامات بود که در  کدام پيگرد قانونی زير خاک شد و در نتيجه همين خيانتين اخاذی هم بدون ا .از ما هستند
 .برداری مالی تاريخ کشور رقم خورد ترين کاله ميليارد دالری، بزرگ  ، در يک اختالس يک«کابل بانک»افتضاح 

 به چکررفت، داماد رباني با پول هاي خانه خدا 

 
کرزی، هم پس از ربودن پول حجاج به آسانی توانست نزد بادارش به  صديق چکری، وزير قبلی حج و اوقاف کابينه

لندن به عيش و عشرت « تيمز»کنار دريای نجا بلدنگ بسازد و از عايد آن درشده در آ لندن فرار کند و با پول دزدی
بدون اين که کسی به  او داماد ربانی است و پس از اين خيانتش، حتا يکبار به ديدار ربانی به پاکستان آمد و. ادامه دهد

 .وی دست بزند، دوباره راهی لندن شد
شد، به  ها ميليارد دالر پول کمکی را که بايد در بازسازی افغانستان صرف می اينان به همکاری صاحبان خارجی شان ده
ها،  گمرک های خارجی محدود نمانده و از درک دزدی اينان به زدن از کمک. جيب زده به ميلياردرهای کشور بدل گشتند

توانيم که از  تنها زمانی می. حساب به دست آوردند دزدی و ساير جنايات نيز پول بی مخدر، زمين ها، مواد معادن، شاروالی
شر اين الشخواران نجات پيدا کنيم و حساب پول ملت را از حلقوم کثيف خود و وارثان شان بيرون کشيم که دولت ملی، 

 .بس مردمی و دموکرات داشته باشيم و

 قشالقي صالح الدين رباني چه کرد؟؟؟

 
خبری را به نشر رسانيد که در آن به اختالس مالی جنرال احمد ضيا  ۱۱۶۶سپتامبر  ۰به تاريخ  وال ستريت ژورنال

 ۶۴۰در گزارش آمده که يفتلی عامل اصلی فساد مالی بيست ميليون دالر پول نقد و به ارزش . يفتلی اشاره شده بود



مقامات امريکايی در ابتدا اين قضيه . دالر تجهيزات طبی است که به شفاخانه چهارصد بستر اردو کمک شده بودميليون 
 .را جدی گرفتند ولی با پادرميانی حکام افغان، دوسيه آن هم زير زده شد

 ازنماينده خاص وراس اشرف غني بخوانيم

 
های سفارت امريکا در  از مکتوب« ويکی ليکس»ده نوشت که اسناد نشرش «گاردين»، روزنامه ۱۱۶۱دسمبر  ۱در 

حيث معاون اول  کابل فاش نموده که احمدضيا مسعود، برادر احمدشاه مسعود، در دوره اول رياست جمهوری کرزی به
هوايی دبی بازداشت  ميليون دالر از طرف پوليس ميدان ۴۱نمود و در همان زمان حين سفر به دبی با  ايفای وظيفه می

در نهايت با همان پول توانست به لندن فرارکند و بدون اين که کسی از او بپرسد دوباره به افغانستان برگشت و  شد اما
 .غنی است اشرف ودردانه  نامزد بود و حال هم نازدانه در اين دور انتخابات نيز به حيث معاون اول زلمی رسول 

 آتشي که قوغ شد

 
افشا  ۱۱۱۹اش در سال  ها ميليون دالری نادر آتش، رييس پيشين شرکت هوايی آريانا، پس از آن که اختالس مالی ده

اختالس وی به حدی سنگين بود که . های پر از پول کشور را ترک کند شد، توانست با پاسپورت امريکايی خود و بکس
 .دادند« قوغ»ها به وی لقب  در آن زمان روزنامه

 


