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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ اپريل ٠٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٩٩(  
  

  تعفن فساد مالی اينبار از وزارت معادن باال شدبد و بوی 

اين دولت وابسته و مزدور . الی ترين دولت ھای سر قدرت در جھان، دولت پوشالی کابل استيکی از فاسد ترين و پوش

توانسته مقام ھای نخست را در زمينه ھای وطنفروشی، وابستگی، جاسوسی، بيروکراسی، جنايت، فساد و ھزاران 

  .زمينۀ ديگر از آن خود نمايد

رای معادن غنی و بسيار زيادی است که ارزش آنھا به چندين افغانستان به عنوان يکی از کشور ھای ثروتمند آسيا دا

 بيشتر از ھر وزارت ديگر به وزارت ئی و غير امريکائیچشم حريص امپرياليست ھای امريکا. رسد تريليون دالر می

  .معادن دولت پوشالی دوخته شده است

 ) /mines-afghanistan-report-am-1392/01/11/8/af.am8://http( صبح ٨معلومات منتشر شده در روزنامۀ 

 از آن که از ه ایزند که به صورت نمونه، گوش ليون ھا دالر میيدھد که فساد موجود در اين وزارت سر به م نشان می

  :استگزارش روزنامۀ متذکره گرفته شده، در زير انعکاس يافته 

  . پرداخت می گرددئی دالر امريکا١٠٧٠٠٠ تا ئی دالر امريکا٨٠٠٠ن داخلی و خارجی از امعاش ماھانۀ مشاور -١

 . معاش دريافت می کنندئی مشاور خارجی در يک ماه به مبلغ يک مليون دالر امريکا۴٠ -٢

 ئی دالر امريکا١٠٧۵٢٠ به حيث مشاور با معاش ماھانه ئی امريکا،مارک نسبيت -٣

 ئی دالر امريکا۵۵٠٠٠ به حيث مشاور با معاش ماھانه ئی کانادا،واردبرين ادِ  -۴

 ئی دالر امريکا۴٩٧٢٨ به حيث مشاوران ھر يک با معاش ماھانه ئی دو امريکا،بووين و کارلوس -۵

 ئی دالر امريکا١٠٠٠٠مشاوران دو تابعيته با معاش ماھانه بيشتر از  -۶

 ئی دالر امريکا٣٠٠٠٠نه حدود  با معاش ماھائی امريکا-عتيق صديقی مشاور افغان  -٧

 ئی دالر امريکا١٣۵٠٠ با معاش ماھانه ئی امريکا- ويس شيردل مشاور افغان  -٨

 افغانی در عين زمان از سمت ٣٣۶٠٠٠انکشاف متداوم منابع طبيعی معاش ماھانه ۀ وحيد هللا قادری رئيس پروژ -٩

 . گيرد معاش میئی دالر امريکا٢٢۵٠٠مشاوريت وزارت تجارت و صنايع ماھانه 

  افغانی٢٣٨١٢۵محمد ھارون نعيم آمر عملياتی واحد مديريتی پروژه ماھانه  -١٠

  افغانی١٢٠٩٩٨مھراب الدين سيرج سکرتر وزير ماھانه  -١١
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  افغانی١٩٢٣٧۵احمد تميم عاصی رئيس پيشين نشرات ماھانه  -١٢

 . افغانی به صورت ماھانه معاش می گيرند۴٠٠٠٠٠ افغانی تا ٢٠٠٠٠ تن از ١٢٨در مجموع  -١٣

  ئی دالر امريکا٣٧۵٠٠ شخصی وزير معادن به صورت ماھانه ۀپرداخت کرايه برای مھمانخان -١۴

ھمچنان در جريان چند سال گذشته . دھد اعداد مالی باال، نشان دھندۀ عمق فساد گسترده در اين وزارت را نشان می

. را با کمپنی ھای خارجی مساعد کندوحيد هللا شھرانی تالش کرده تا با استخدام مشاوران خارجی، زمينۀ معامله گری 

شھرانی برای رسيدن به ثروت ۀ در ضمن عزل و نصب کارمندان در اين وزارت يکی ديگر از برنامه ھای پالن شد

  . ی استه ئھای افسان

، ی به نام شھرانی روی ثروت توده ھای زحمتکش و ستم ديدۀ ما خوابيده و با حمايت مستقيم اشغالگران خارجیئھيوال

  .به نوبت معادن کشور را ليالم می نمايد

  

   واليت غزنی »اسفندی«ۀ کشته شدن دو کودک در منطق

در نتيجۀ درگيری بين نيرو ھای اشغالگر خارجی، نظاميان دولت پوشالی و طالبان مزدور، دو کودک بيگناه در منطقۀ 

 تن از افراد خود را در اين ٨ته شدن طالبان خبر کش.  کودک ديگر زخم برداشتند٨اسفندی واليت غزنی کشته و 

  .ئيد کردندأدرگيری نيز ت

ی، نظاميان دولت ئ از اشغالگران را منع کرده بود، اما در اين روياروئیکه چندی قبل کرزی تقاضای کمک ھوا با آن

 بر کشته و  خواستند که در نتيجۀ فرو ريختن صد ھا کيلو بمب، عالوهئی اشغالگران کمک ھوائیپوشالی از نيروی ھوا

زخمی شدن مردم محل و طالبان مزدور، مناطق مسکونی زيادی تخريب و خسارات ھنگفت مالی نيز به مردم بيچاره و 

  .ستمديدۀ اين منطقه وارد گرديدند

که گفته می شود دليل عمدۀ درگيری بين طالبان مزدور و نظاميان دولت پوشالی ناشی از مزاحمت ھای بوده که  با آن

 مردم منطقه اعمال می کردند، اما واقعيت جنگ ھای زرگری بين طالبان مزدور و وابسته با دولت پوشالی و طالبان بر

 داشته باشد، اين ئیکارا» جنگ عليه القاعده و تروريزم«که شعار  اشغالگران غربی بر ھمگان ھويداست و تا زمانی

  .نوع جنگ ھا ادامه خواھد داشت

  

  ٢٠١۴قاچاق مواد مخدر بعد از از افزايش توليد و » نگرانی«

توليد و قاچاق مواد مخدر يکی از پر سود ترين تجارت ھا برای نيرو ھای اشغالگر، دولت پوشالی و مخصوصاً طالبان 

  . جاری تأمين می گردد» جنگ«از اين مدرک فيصدی زيادی از مصارف . وابسته است

 توليد و قاچاق مواد مخدر افزايش يابد و ٢٠١۴د بعد از است و می گويد که احتمال دار» نگران«دولت پوشالی کابل 

معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گويد که نيرو ھای . که بايد به اين موضوع توجه صورت نگيرد چنان

  . اردوی افغانستان در محو کشتزار ھای مواد مخدر مشارکت نمی کند

 ھزار عمليات عليه قاچاق مواد مخدر صورت گرفته که در ٣٢ر از  بيشت١٣٩١به اساس معلومات ارائه شده در سال 

 خارجی می ١٩ نفر در اين ارتباط دستگير که از آنجمله ٢٣١ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گرديده، ۴۶٩نتيجه 

سال پی در ی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل می گويد که سومين ئدر ھمين حال نمايندۀ منطقه . باشد

  .پی است که توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان افزايش يافته است
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 ١٣٩١ درصدی مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر در سال ١٢٧که وزارت داخلۀ دولت پوشالی از افزايش  در حالی

مخدر سازمان ملل متحد، اين ی ادارۀ مبارزه با مواد ئ خبر می دھد، اما گفته ھای نمايندۀ منطقه ١٣٩٠نسبت به سال 

  .ادعا را رد می کند

 ٧٠ به نام مبارزه با مواد مخدر دولت پوشالی کابل، اعالن کرد که ساالنه به ارزش یناگفته نماند که چندی قبل وزارت

ه از اين معلوم می شود که اين تجارت با خود پول ھنگفتی ب.  تجارت اين مواد صورت می گيردئیميليارد دالر امريکا

ھای انجام » کار«ھمراه دارد و ھرگز ميلی به کاھش توليد و قاچاق مواد مخدر از ھيچ طرفی ديده نمی شود و تمامی 

  .شده عليه توليد و قاچاق مواد مخدر نمايشی و ساختگی می باشد

 


