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 Reports  گزارشھا

  
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٧ جون ١۵
  

  در افغانستان چه می گذرد؟
٣۶۶  

  
 قرار داشته و در بين مردم يرطاھر زھادارۀ محلی باميان که در رأس آن يکی از بد نام ترين افراد حزب وحدت به نام 

گرفته تا ھر چيز با » موميائی«اين وندی بی ھمه چيز از قاچاق آثار باستانی . مشھور است» طاھر وندی«به نام 

ًيکی از قومندان ھای حزب وحشت، فعال کارمند وزارت (ارزشی که در باميان وجود داشت، ھمراه با قومندان جوھری 

شاھدان عينی از ولسوالی کھمرد باميان می گويند که در . خارج از افغانستان قاچاق کردبا ھمکاری خليلی به ) دفاع

منتظر کشيدن موميائی » دندان شکن« روز در زير کوتل ٣٥زب وحدت در باميان، اين وندی تنھا به مدت زمان تسلط ح

، قريه تاجيک ) بند امير( دره - يکاولنگو انتقال آن با ھليکوپتر به خارج بود که چندين موميائی را از ولسوالی کھمرد، 

 . مرکز باميان، دره چاشت، فيروز بھار و غيره کشيده و به بيرون از افغانستان قاچاق نموده است

با آمدن اين وندی به حيث والی به باميان 

روزگار مردم بيشتر از پيش خراب شده و ھمه 

روزه مردم فقر و تنگدستی را با پوست و 

از چندی بدين سو . دس می کننگوشت خود احسا

ھمه روزه به امر شخص والی خانه ھای گلين 

مردم که در ساحات زرگران، قول خشکک، 

سنگ چسپان، ريگ شاد به بھانۀ ساحات 

مردمی که . تاريخی و خودسر تخريب می شوند

نا گفته نماند که . ده می شودبا ھزار خون دل يک نمره زمين را از مافيا خريده اند، اينگونه ھست و بود شان به فنا بر

 و شاروالی به عبدالرحمن شھيدانیفروشندگان زمين ھای بلند آبۀ دولتی در ساحات نام برده نيز توسط تيم خود والی، 

 به مردم با سرعت فوق تصور در حال فروخته شدن است؛ اين درحاليست که يک نمره زمين از طرف شاروالی حتا

  .چند نفر فروخته شده است و ھمۀ شان از شاروالی سند دارند و پول آن نيز به جيب اشخاص و تيم والی رفته است

 درصد می باشد آنھم با قيمت بسيار باال که ١٠ساحات پالن شده ای که شاروالی در مرکز باميان توزيع کرده کمتر از 

که ... ساحات زرگران، جر خشکک، سنگ چسپان، ريگشاد و.  توانندفقط پول داران و سرمايه داران از آن استفاده می
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در زمانی که خادم ( و الی اکنون از طرف رياست شاروالی ١٣٩٤ الی ١٣٨٣ًتماما غير پالنی ساخته شده اند، از سال 

 يک نمره باالی چند نفر فروخته شده و از اين طريق شخص شاروال که) حسين فطرت از حزب وحدت شاروال بود

داشت، ميليون ھا افغانی به جيب زد و چندين حويلی در ) از خويشاوندانش می باشد(رابطۀ تنگاتنگی با معاون والی 

کابل، چندين دکان در بازار غلغله، و چندين مارکيت در شھر جديد، يک تانک تيل در ريگشاد، چندين نمره زمين در 

 .شھرک مالغالم را از آن خود نمود

 و دزدی که افراد اين تنظيم جنايتکار می کنند، باز ھم به اين اکتفاء نکرده و از طرق مختلف کوشش با اين ھمه چپاول

، افراد حزب محقق، افراد حزب دوستم گلم جم بين مردم باميان )محمدی لنگ(کنند تا با افراد جنايتکار حزب حرکت  می

رف اين جنايت کاران دامن زده می شود و کوشش می تفرقه ايجاد نموده و ھمه روزه مسايل قومی، نژادی، مذھبی از ط

کنند تا با به جان ھم انداختن اقوام، سطلۀ جنايت و حکمروائی شان را طوالنی و طوالنی تر نمايند، غافل از اين که چند 

ًصباحی ممکن مردم فريب وعده ھای اين جانيان وحدتی، حرکتی را از روی نا آگاھی بخورند ولی قطعا روزی 

به ماھيت پوشالی و نوکرمنشی شان پی برده و اين لکه ھای ننگين ) ًمخصوصا جوانان(ست که مردم اين سرزمين آمدني

 .را از دامان باميان برای ھميشه پاک خواھند کرد

 

 

 


