
 ند؟؟؟بوالي هاي واليات به کدام اساس تقررمي يا
 {ازحامد کرزي تا غني احمدزي } 

 /قسمت دوم /  (صباح  –استاد )
 «دموکراسي درادارات محلي اتفاق افتيد ( به ظاهر) معامله گري که ازآغازلشکرکشي حاميان » 

 
که اين مقدار بزرگترين کمک ميليارد دالر کمک کرده  020برای افغانستان  2002تا  2002آمريکا از 

ميليارد دالر چند فابريکه،  020آيا شما گفته می توانيد که از اين . خارجی به بازسازی يک کشور است
چند بندبرق، چند سد آب و چند نشان ديگر از زيرساخت های اقتصادی افغانستان ساخته شد؟ افغانستان 

نان در ويرانی و فقر دست و پا می زند و ميليارد دالری امريکا همچ 020سال بعد از کمک  02
درصد مردم اين کشور زير خط فقر و در خط فقر  00. همچنان در بی ثباتی و ناامنی به سر می برد

واليت شمال را به کابل و ساير واليت های  0سرک سالنگ، يگانه سرک عمومی که   .زندگی می کنند
ی دولت از کرزی و وزيران اش تا اشرف غنی و افغانستان وصل می کند، لکه شرم و ننگ بر پيشان

درصد آب آشاميدنی افغانستان به مدفوع  86آلودگی  .وزيران و شريکان سفره حکومت اش است
 .انسانی و حيوانی، سياهی اين لکه شرم را بر پيشانی های حکومت کنندگان مضاعف می کند

ها و تأمين ارتباط مستقيم آنان با رياست  براي تعيين والي ۶۸۳۱در ماه سنبله سال  کرزيحكومت 
هاي بخش ملكي وزارت داخله را  هاي محل را ايجاد نمود و تمامي وظايف و صالحيت جمهوري، ارگان

رفت  حالي كه توقع میدر .واگذار كرد اداره شد، به اين  كه شامل پيشنهاد و تعيين واليان و ولسواالن می
ساالری بيشتر مد نظر گرفته شود،  ها ضوابط و شايسته ها و ولسوال در تعيين والي ان ارگبا ايجاد اين 

ها را  اما به داليل مختلف از جمله نداشتن صالحيت كامل، اين اداره نقش مؤثر و اساسي در تعيين والي
 شواهد نشان .ها و روابط تنظيمي صورت گرفت ها بازهم بر اساس مصلحت نداشت و بيشتِر مقرري

 . هاي مختلف مقررشده اند ها دراثرفشار و حمايت حلقه دهد كه تمامي والي می
هايي كه در افغانستان حضور نظامي  بلندپايه دولتي و كشورافراد ران سابق جهادي، شماري ازس

 .ندشتها نفوذ و نقش برازنده دا گسترده دارند همه در تعيين والي
همه از خود كانديد … ران جهادي وسها رياست جمهوري، معاونان رياست جمهوري،  تقرر والي در
اپوزيسيون دولت، شماري از براساس گفته هاي درين گفتمان مستند .ندردك ند و معرفي میشتدا

ر هاي دولتي صورت گرفته، ارتباط هر والي را با رهب هاي سابق، نخبگان سياسيِ هر واليت و مقام والي
  .دهد و يا حلقٔه سياسي كه او را به صفت والي توسط رييس جمهور مقرر نموده نشان می

 . دشتنوالي در كشور دا ۵بر مبناي اين تحقيق، حزب اسالمي به رهبري گلبدين حكمتيار 
در  اتحاد سيافهاي عضو  د و سهم واليشتنوالي دا ۴اتحاد اسالمي  ليدرعبدالرب رسول سياف، 

 .د سال به اين سو بر جاي خود باقي استحكومت از چن
 .والي در تركيب كنوني قدرت سياسي دارد ۸افغان ملت، نيز 
 .دشتنداهاي زيادي والي بدون غضب وزارتخانه ها وادارات پردرآمد دولتي جمعيت اسالمي 

 والي،  ۲حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان، ازحاجي محمد محقق، 



والي، صبغت هللا  ۸محاذ ملي ازوالي، سيد احمد گيالني  ۲قسيم فهيم، معاون اول رياست جمهوري 
 .والي دارد ۶والي و محمد كريم خليلي معاون دوم رياست جمهوري نيز  ۶مجددي 

 والي ها چه امتيازي مي گيرند

 
سرسام آوري مانند واليان بدون از، چوروچپاول ، رشوت وفساد وزورگيري وزورگوي امتيازات 

 .وکيالن شوراي ملي ازبودجه ملت گرسنه ، آواره ووطن ويرانه وبرباد شده مي گيرند 
هزار دالر امريكايي داده  ۲۵براي هر والي در هر ماه مبلغ  بر اساس يك پروژٔه آسيا فونديشن، 

ها  تمام والي شود، به هاي محلي اجرا می از سوي ارگان (PBGF) اين پروژه كه تحت نام. شود می
هاي كوچك و مصارف تيل  بدون استثنا بيش از يك مليون افغاني براي خرج دسترخوان، برخي از پروژه

عالوه بر اين، نظر به اظهارات عبدالمالك صديقي، معين مالي و . دهد موترهاي شان در هر ماه می
غاني را براي مصارف هر والي هاي محلي اين نهاد نيز حد اكثر يك ميلون و دوصد هزار اف اداري ارگان

ها پنج صد هزار افغاني، براي  پردازند كه به گفتٔه وي نظر به ماهيت هر واليت براي برخي در ماه می
هاي ناامن و بزرگ يك مليون و دو صد هزار افغاني در  تعداد ديگر هشت صد هزار افغاني و براي واليت

 .شود هر ماه از سوي اين ارگان داده می
گالب منگل . كنند ها تا سه هزار دالر امريكايي ماهانه به عنوان معاش ماهوار دريافت می واليهمچنان 

نمايد كه به تيم وي كه متشكل از مشاوران  كند، تأييد می والي هلمند كه با يك تيم بزرگ از افراد كار می
شود و تمام  اده میهاي محلي د از سوي ارگان( سوپر اسکيل)و جوانان فعال است، معاش فوق العاده 

  .ها دارند ها از اين گونه تيم والي

 مربوط به حزب اسالمي گلبدين حکمتيارواليان 

 
يا كشورهاي خاص شرح  تنطيم هاوران سوالي و وابستگي سياسي آنان را با نام و مشخصات هر

 . بودندهاي واليت را دركشور دارا  حزب اسالمي بيشترين كرسيدربين  .توضيح مي دهيم

 جمعه خان، همدرد والي پكتيا – ۶
به گفتٔه روح هللا سمون، . دبودنجمعه خان همدرد، والي واليت پكتيا از اعضاي ارشد حزب اسالمي 

قوماندان  ۶۸۱۵-۶۸۵۱هاي  هاي تنظيمي در ميان سال سخنگوي وي، همدرد در زمان جهاد و جنگ
اي با روزنامٔه افغان  جمعه خان همدرد در مصاحبه. ارشد و سپس رييس زون شمال حزب اسالمي بود

جرگه ، گفته بود كه حزب اسالمي با همه نيروي خود در صفحات شمال و همه افغانستان از حكومت 
دوي اتل در چوكات ، وي به صفت قوماندان قول اردولت کرزیاستقراربعد از. كند حامد كرزي حمايت می



مدت يك سال به صفت  ۶۸۳۴تا سال  ۶۸۳۸همدرد از سال . نمود وزارت دفاع ملي ايفاي وظيفه می
 ۶۲او از تاريخ . ماه والي جوزجان بود ۶۱والي بغالن ايفاي وظيفه نموده و سپس برای يك سال و 

 .نمايد حدود به صفت والي پكتيا ايفاي وظيفه می بعدبه  ۶۸۳۱جدي سال 
 .بودجمع وزراي مشاور كرزي وي همچنان از. ٔه دگرجنرالي داردو رتب شتهعالي ندا درد تحصيالتهم

 دلبرجان آرمان، والي بادغيس – ۲
هاي  جنگ دراو . باشد بادغيس نيز از قوماندانان حزب اسالمي می انزماندلبر جان آرمان، والي 

چنار در پشاور، قوماندان ولسوالي زازی ميدان  به صفت مسئول حوزٔه پاره ۶۸۱۵-۶۸۵۱تنظيمي 
گويد كه ساليان زيادي عضويت  او مي. واليت خوست و معاون واليت خوست، اجراي وظيفه نموده است

 .حزب اسالمي را داشته است
آرمان قبل از اين كه والي شود براي يك سال در حوزٔه جنوبي شوراي امنيت ملي ايفاي وظيفه  

به صفت والي زابل تعيين گرديد و بيش از چهار سال را در اين  ۶۸۳۸وي در ماه حوت سال  .نمود می
 .به صفت والي بادغيس تعيين شد ۶۸۳۳واليت سپري نمود و در ماه حمل سال 

 عبدالمجيد والي بغالنمنشي  – ۸
 . بودبغالن نيز از اعضاي حزب اسالمي قبلي منشي عبدالمجيد والي 

 . گفتند كه آعبدالمجيد از اعضاي اين حزب است ميبرخي از اعضاي حزب اسالمي 
 .تر با اتحاد اسالمي به عبدالرب رسول سياف برقرار نمود ها روابط نزديك وي بعد

معين مسلكي وزارت امور داخله بوده كه در آن زمان  ۶۸۱۸تا سال  ۶۸۱۶منشي مجيد از سال 
بعد از حكومت موقت در ابتدا به صفت مشاور  .   احمدشاه احمد زي، معاون سياف، وزير داخله بود

به صفت والي بدخشان مقرر و  ۶۸۳۸كرد، بعدا در ماه حوت  ارشد وزارت امور داخله ايفاي وظيفه می
  به صفت والي بغالن ايفاي وظيفه می بعد، خشان بوده و  ي چهار سال والي بدبرا ۶۸۳۳تا ثور سال 

 .نمود

 خواجه غالم غوث ابوبكر والي كاپيسا – ۴
وظيفٔه او به تعليق در بعدها خواجه غالم غوث ابوبكر، والي كاپيسا نيز از اعضاي حزب اسالمي بوده و

ها وي در  نظر به گزارش. به تعليق در آمد اشكاري در واليت كاپيسا وظيفه  به دليل كموي . آمد
كارمند تيم بازسازي واليتي يا پي آر  ۵اي در زمينه اختالس ودست داشتن در قتل  سارنوالی دوسيه لوي

 .كند ابوبكر اين را رد می امااست، شد و به اين دليل وظيفه اوتعليق  شتتي دا
هاي  باشد، در زمان كه از باشندگان اين واليت میبه گفتٔه عبدالستار مراد والي سابق كاپيسا، ابوبكر  

هايي به نفع اين حزب  مختلف همراه با عبدالصبور فريد، يكي از قوماندانان مشهور حزب اسالمي فعاليت
به صفت والي كاپيسا  ۶۸۳۱ماه سرطان سال  ۲۱اوبراي چهارسال والي تخار بود در تاريخ .  داشت

 .نمود انجام وظيفه می تعيين گرديد به صفت والي كاپيسا

 محمد حليم فدايي والي ميدان وردك – ۵
او از سن پنج . دش ابسته به حزب اسالمي دانسته میميدان وردك نيز وسابق محمد حليم فدايي والي 

فدايي عضويت حزب اسالمي را . در اين كشور بوده است ۶۸۱۶سالگي به پاكستان رفت و تا سال 
فدايي با شيرولي  بعدها. داشت و به حمايت مستقيم فاروق وردك وزير معارف به حيث والي مقرر شد

او براي ماندن در  و در حقيقت او يگانه حامي   وردك، برادر فاروق وردك روابط نزديك برقرار نموده
 . بودكرسي واليت 

 اتحاد اسالمي عبدالرب رسول سيافهاي  والي



 
ها بعد از حزب اسالمي، جايگاه دوم  دهد كه عبدالرب رسول سياف به لحاظ تقرر والي شواهد نشان می

هاي مختلف، والي  او در واليت تنظيمرا دارد و از چند سال به اين سو قوماندانان و اعضاي بلند پايه 
او تعيين شده تنظيم حد اقل چهار والي از ميان اعضاي صورت گرفته پژوهش هاي بر اساس . بوده اند

 .اند

 محمد موسي اكبرزاده والي غزني - ۶
محمد موسي اكبرزاده، والي فعلي غزني از قوماندانان سياف است كه به گفته خودش تنها ده سال به 

شود  سال می ۲۱حدود . صفت يكي از مسئوالن نظامي وي در اتحاد اسالمي، ايفاي وظيفه نموده است
سياف كنم و  هاي اين حزب اشتراك می گيري باشم و در تمام مجالس و تصميم كه عضو تنظيم سياف می

ها، چند واليت ديگر نيز پيشنهاد گرديده  اكبر زاده مدعي است كه براي او از سوي مقام. دوست دارم را
 به واليت خوست، ميدان وردك و واليت ارزگان پيشنهاد شدم،  :بود

 جمال الدين بدر والي نورستان – ۲
سياف را ( اتحاد اسالمي قبلي)جمال الدين بدر والي نورستان عضويت رسمي حزب دعوت اسالمي 

گويد كه سياف براي باقي ماندن بدر به صفت والي،  رييس اسبق شوراي واليتي نورستان می. دارد
فته و از او خواستند تا از والي شماري از ريش سفيدان نورستان به منزل سياف ر . پافشاري دارد

يار،  مسلمهمچنان . فعلي حمايت نكند و بگذارد كه او از وظيفه بركنار شود، چــــــــون بي كفايت است
 . را داده است( ضد گلوله)كند و بدر به وي يك موتر زرهي  بدر حمايت میمشرانو جرگه نيز از از

جمال الدين بدر تحصيالتش را در مدارس پاكستان و چند سالي هم در عربستان سعودي انجام داده وي 
 .كرد  هاي مختلف وزارت اخارجه كار می در بخشها قبل از واليت براي سال 

 محمد اشرف ناصري والي زابل – ۸
هاي  او سال. شد ته میمحمد اشرف ناصري، والي زابل نيز مربوط به تنظيم عبدالرب رسول سياف پنداش

ناصري از سوي . بودکارکرده پوهنتون دعوت الجهاد مربوط به سياف  درزيادي در پشاور پاكستان 
او بعد از سپري نمودن مدتي در . سياف به كرزي معرفي شد تا به صفت والي بادغيس مقرر گردد

 . به واليت زابل تبديل گرديدبادغيس متهم به اختالِس حدود يك صد هزار دالر امريكايي گرديده وبعد 

 محمد عمر والي پشين قندز - ۴
سال والي  ۳عمر كه بيش از . انجنير محمد عمر، والي پيشين قندز نيز از قوماندانان اتحاد اسالمي بود

 . كشته شد( واليت تخار)در يك حملٔه انفجاري در( ۶۸۳۱) قندز بود، در تاريخ ششم ماه ميزان 
در تخار ايفاي وظيفه سياف كه ساليان متمادي به حيث قوماندان عمومي تنظيم اتحاد  گفتمي عمر 

 .نموده است
 


