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 Reports گزارش ھا

  كابل پرس

 يک تن از ھواداران پورتالارسالی 

 

  اسدهللا خالدی شخصی و زندانھاايباند ماف
 )يتھم(تميم : نويسنده

  ٢٠٠٩ اپريل ٢٠

ول محبوسين حاجی اسد به مدت يک ھفته ما را به جای پنج وقت نماز و سه وقت نان ؤجاويد نام و درويش نام مس
 بعد از يک ھفته چشمان ما پوسيد و بوی بد فضای اطاق یوقت. کيبل ميزد و چشمان مارا با پلستر دبل پلستر نموده بود

يم ئا را از اطاق جدا جدا بيرون کشيد و در تشناب برده تا دست وروی خود را بشوخورد و پور از محبوسين را گرفت م
ھر آنچه که . درين مدت خواب نکرده بوديم و خود سرانه صحبت مينموديم . وبعد دوباره چشمان ما را بسته نمودند 

درين . يمئيم که چه ميگوگذشته بود از قصه ھای فاميل شروع تا گپ ھای کار يوميه خود را می گفتيم و نمی فھميد
  نفر بوديم که رفع حاجت را نيز در ھمين اطاق مينموديم٢٠متر بود بيشتر از ٣متر در ٣اطاق که در گمان اغلب 

نام مسعود از واليت بغالن در ه  بیندان مير احمد پسر کاکايش و شخص موتر بايفور و قوم٢د شخصيکه با اسدهللا خال
ی ويا اينکه با استفاده ازين نام به واليت غزنی داخل شد، با استفاده از پول ئای امريکاغزنی به کمک سی آی ای ونيروھ

امريکائی ھا يک تعداد ) سيا(ستراتيژيکی بعدی سيستم اده ميشود جھت جمع آوری معلومات ھای اپراتيفی که برايش د
ن می نمود که نماينده خاص سی آی وی در اوايل داخل شدن در غزنی عنوا. اشخاص را خريده وبه دور خود جمع نمود

   .ی آنرا انجام ميدھند ئو ھرآنچه وی بگويد نيروھای امريکا. ای است 

بعد از مدتی و خريداری يک تعداد اشخاص چانس دريافت نمود تا در سمت واليت غزنی تقرر حاصل نمايند که ھمزمان 
دا محمد عزيزی مکتوب تقرر خويش را به سمت فدر رياست مالی و اداری واليت ، نام نياز محمد سھاک ه  بی شخص

به رياست صحت عامه ، حکيم هللا غزنيوال به رياست شاروالی ، غالم ) ابراھيم زی(مستوفی غزنی ، ، دوکتور ضاگل 
ندان جبھه نظامی ت و مالداری و حاجی هللا يار قومسنائی مايل به رياست انکشاف دھات، عباس يار در رياست زراع

ان در سمت معاون واليت و بعضی ديگری که اکنون در پست ھای خود نيستند تقرر حاصل نموده و آغاز گروھی طالب
  . که تا اکنون اشخاص نامبرده درين چوکی ھا کار ميکنندنمودندبه کار 
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در حقيقت تمام اسناد مالی و اداری جعلی که در زمان اسدهللا خالد ترتيب ميگرديد و تا امروز اين کار جريان دارد 
ميباشد وی شخص ماھر در امور اداری بوده و ) نياز محمد سھاک(ول عمومی و اصل برنامه ساز آن رئيس اداری ؤمس

 اسناد جعلی مالی از باب و فصل ھای مختلف خارج ساخته و آنرا به ھمان باب و تمام بوديجه رياست ھا را با ترتيب
  .و با ادارات مربوطه تقسيم ميکند. فصل به مصرف نمی رسانند 

اسناد قوی وجود دارد که زمين ھای دولتی را با ساختن اسناد جعلی ،اخذ فيصله جلسه اداری واليت توسط ! از جمله
ودن اين نوع اسناد به کمک وی در محمکه وديگر ارگانھای ذيربط و سپس تسليم اشخاص رئيس اداری و طی مراحل نم

  .نمودن و در آن مارکيت ھا را اعمار کردن ھمه و ھمه کارگردانی ھای اين تيم مافيا است 

 . اين تيم نيز در فروش مواد کمک شده توسط کمک کنند گان خارجی از قبيل کندم و ديگر مواد غذائی متھم ھستند
شخصيکه از اظھار اسمش خود داری نمود گفت که اسدهللا خالد با تيم کاری خود گندم ھا و ديگر مواد کمک شده را از 
مرکز غزنی در کمپ نزديگ ولسوالی مقرکه يک پايگاه نظامی و زندان شخصی وی بود انتقال ميداد وبعد آنرا به 

  .و سھم خود را می گرفت .  ترتيب مينمود و اسناد آنرا رئيس اداری اين واليت. فروش ميرسانيد 

بقای خود و بد خاطره  که اسدهللا خالد در واليت قندھار کار مينمود نيز با وی در تماس بودند و بیاين تيم مافيا در زمان
تا ا کنون تمام والی ھای بر کنار شده اين واليت توسط اين تيم . نام ساختن پتان والی بر کنار شده غزنی فعاليت ميکردند 

 والی با يک عالم ۴با ساختن اسناد جعلی و دوسيه ھای مختلف پی ھمديگر بد نام شده که از يک سال بدين سو بيشتر از 
  .گشت نمودند واپس به مرکز بریبدنام

قای الی برحال اين واليت نيز است که آو) عثمانی (حتی گفته ميشود که اين مشکل ھمين اکنون دامنگير داکتر عثمان 
  .کرزی ازين حالت رنج ميبرد
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  بخش زندانھای شخصی

که در مخالفت تيم  را در غزنی زندانھای شخصی داشت و اشخاصی) سی آی ای(اسدهللا خالد نيز با استفاده از نام نماينده 
يکی ازين زندان . مافيائی او قرار ميگرفت درآن جا زندانی ميساخت و بعد از شکنجه و ماه ھا حبس واپس رھا مينمود 

از واقع در قريه روضه ودومی در زير زمنی رياست فوائد عامه و سومی ھمان کمپ نظامی ولسوالی ھا در خواجه بلغ
 شما را ًمقر بود که صد ھا انسان بی گناه را ماه ھا در حبس در آن جا نگھداری نمود و بعد برايشان گفت که اشباھا

  .ز نزد ايشان واپس رھا مينمود ه ببخشيد ويا اخذ پول ھنگفت ابا گفتن کلم. نموده بوديم ببخشيدمحبوس

ندانان مشھور طالبان بود نمود مولوی ناصر و ھفت تن از قوماز جمله کسانيکه وی از نزدش پول گرفت و باز رھا يش 
مولوی ناصر اکنون به صفت والی .که در محبس کمپ ولسوالی مقر زندانی بودند وبعد از گرفتن پول ھنگفت رھا شدند 

  .ايفای وظيفه مينمايد غزنی از طرف طالبان 

ک يک باب دوا خانه در شھر غزنی ، داکتر احمد شاه و سه برادرش اين محبوسين داکتر عبدالغفور مالاز جمله ديگر 
مالکان ادويه فرشی در مارکيت ادويه فروشی غزنی، عبدالعزيز از قريه اسنفدی ، مولوی غالم جيالنی از مرکز غزنی، 

  . بيان جريانات زندانی شدن خود به ھيچ عنوان حکايت نمی کنندو صد ھا شخص ديگر بود که از

شخصيکه در ين زندانھا بيشتر از يک ماه وقت سپری نموده بود و بيشتر از يک ھفته در روز ھای اول بی خوابی را 
اسد به ول محبوسين حاجی گفت که جاويد نام و درويش نام مسؤسپری کرده بود و به من از ذکر نامش خود داری نمود 

 یوقت. مدت يک ھفته ما را به جای پنج وقت نماز و سه وقت نان کيبل ميزد و چشمان مارا با پلستر دبل پلستر نموده بود
بعد از يک ھفته چشمان ما پوسيد و بوی بد فضای اطاق خورد و پور از محبوسين را گرفت ما را از اطاق جدا جدا 

درين مدت خواب . يم وبعد دوباره چشمان ما را بسته نمودند ئی خود را بشو تا دست وروند و در تشناب بردهبيرون کشيد
ھر آنچه که گذشته بود از قصه ھای فاميل شروع تا گپ ھای کار يوميه . نکرده بوديم و خود سرانه صحبت مينموديم 
 نفر بوديم ٢٠د بيشتر از متر بو٣متر در ٣ گمان اغلب بهدرين اطاق که . خود را می گفتيم و نمی فھميديم که چه ميگويم
  .که رفع حاجت را نيز در ھمين اطاق مينموديم 

وی گفت من بعد از يک ھفته حاجی اسد را ديدم که آمد و به اطاق پور از بد بوئی و تعفن سر زد و به عجله بر آمد وچند 
م از ي را داد مايان فکر ميکنو دست ھای مارا که در سقف بسته بود باز نمود و اجازه خواب. لحظه بعد جاويد پيدا شد 

  . روز الی صبع روز ديگر استراحت نموده بوديم ١١ساعت 
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خشيد ما اشتباه داشتيم واين اشتباه ما رفع شد اگر بوی گفت که مرا بعد از چند يوم به حرم سرای واليت خواست و گفت ب
ن خدا را شکر کرده از آنجا خارج م. ميخواھی زندھگی کنيد ھر آنچه گذشت با خود داشته باش و مصروف کارت شو

  .شدم 

  . ھم دارد که امکانات نوشتن آن درين بحث نيست یاين شخص قصه ھای عجيب ديگر

مردم اميد وار ھستند که بقايای باند مافيائی اداری اسدهللا خالد را که اکنون در غزنی با اخذ ھدايت از وی و کمک به 
  .ه زود ترين فرصت ازين سمت ھا سبک دوش ساخته شوندانتقال موا د مخدره با وی کمک می کنند ب

 ومردم واين ره بدنامی و شرمندگی به مرکز بر گشت خواھند فرموداورنه صد والی مقرر شده آقای کرزی با صد پشت
  .رق ھمين قھقرای مافيائی خواھند بودواليت نيز غ

  
 


