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 ۰۷/۰۷/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی
 

 افغانستان مافیای دولتی در چپاول عواید ملی
 

نود درصد ( %9۰)گوید  می ، اوتازه اطالع یافته میخواهد که والی نه بلکه مبلغ شودسید وحید قتالی، والی هرات 
  .شوندمیومیل  از سوی مافیا حیفهرات های گمرک  درآمد

 

 
 

ون ها میلید و روزانه دهنقلعه حضور فعال دارافزاید که این مافیا در کابل، هرات و داخل گمرک اسالمآقای قتالی می
آید و نود درصد دیگر در اختیار مافیا ده درصد کاالی تجار می" زند: افغانی از درآمدهای گمرک را به جیب می

شود؛ از هر محموله که سه شود و از هر محموله سه میلیونی تنها پنجاه هزار افغانی تحویل داده میقرار داده می
 ."شودهزار تحویل داده می۳۰میلیون تکس دولت تحویل داده شود، تنها 

 

 ! والی صاحب هراتآقای قتالی 
در افغانستان  ( بیست و هشت سال است که۲8بیش از ) میالدی 199۲در سال  تأسیس دولت تنظیم های "جهادی" با

نشرات فابریکه  . در زمینه اخبارعلنی آغاز گردیده است بصورت کشور چپاول و غارت اموال مردم و بیت المال
رای بسالهاست که  تلویزیون طلوع .دبشنواخبار را  مردم کافیست کهدر افغانستان  جعل سازی تلویزیون طلوع

ر د مینماید.ترویج تبلیغ و  منظم را آنرا رشد یوه هایشو  فساد ،است مصروف خبرسازی نظام فاسداین محافظت 
ه ب یان فراوان برای سرپوش گذاشتنن بر فساد و جنایاتچنظام فاسد تحمیلی در افغانستان مبلغین و جاراین ساختار 

اد و فس از حد و حدود آن گذشته است. در افغانستانفاسد  جود دارد. حجم فساد و چپاول در این نظامو شیوۀ تبلیغی
یا آ  نیاز وجود ندارد.آن گرفته است، دیگر به اطالع و خبررسانی  فرا جنایات سراسر وجود این ساختار دولتی را

 ؟می شناسیدخود را  قانونی و صالحیت اجرائیوی وظیفهحیث والی درست ه شما ب
در برابر مافیای دولتی افغانستان  شما بحیث والی والیت هرات از مردم مظلوم کشور که هیچ نوع امکانات مقابله

مردم  و کنید تبلیغرا مفسدین اخبار حیف و میل مانند از خدا بترسید، نباید  ،نمی ترسید از مردمشما  اگرد، نندار
 .وظیفه شما بحیث والی والیت هرات نیستخبرسازی  د.یدهبفریب  به این شیوه را مظلوم افغانستان
 هرات جلوگیری از فساد و چپاول در هرات است تا مجرمین و مفسدیندر به حیث والی شما  قانونی وظیفه و مکلفیت

  مجازات کنید. راآنان ارید وپرا به پنجۀ قانون بس فساد
خالف قانون، جنایی با انجام اعمال  عایداتی جنائی اند که در هر بخش خطرناک پدیده هایاز  در افغانستانمافیا، 

 در افغاستان مافیا دولتی مافیانمی تواند مؤفق شود.  بدون نفوذ در دولت، مافیا عواید سر شار را تحت نظر دارند.
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قاچاق  زا المللی یک بخش بینملی و سطح ه بمافیا دولتی افغانستان . است سازمانیافته" "جنایت مفهوم این است و
گروگان جمع آوری عواید گمرکات، غصب امالک شخصی و ملی، ، چپاول معادن، اختالس، انسان، فروش اطفال

 . دارد قوی ناگسستنی که با تروریزم نیز پیوندو غیره است گیری 
نند ادا نمی ک آن خود را در قبال مجرمین مسئولیتمی کند  مافیا و چپاول گریز کلمات تذکر ازین زمامداران کنونی

گان داخل ار و رهبران "جهادی" دربنیادگرایان اسالمی  و تعیین هیأت مردم را فریب میدهند.تلویزیون به اعالن خبر 
  د.ندارباال مأ با این پدیده دست یمستق دولت افغانستان

 

  
 

هرات است که اساس چپاول و غارت اموال در ساخته" تورن اسماعیل "امیر خود  در هرات یکی از مثالها زندۀ آن
سالیان متمادی  امیر خود ساخته .است گذاشتهافغانستان  و حوزه جنوب غرب هراتوالیت مردم و بیت التمال را در 

های  مردم جایدادهای  جایداددر قطار غصب عواید گمرک هرات به حساب دولت تحویل نمی کرد. امیر خود ساخته 
برای استراد اموال و امالک متمادی ورثه مرحوم زابلی سالهای . غصب نموددر هرات  زابلی را انخ مرحوم مجید

نتونستند از این زورمند که  ورثه مرحوم زابلی مگر ،نمودند عرایض متعدد به رئیس جمهور وقت حامد کرزیشان 
. برخورد استنیز های ایران  دارد بلکه از حمایت مستقیم دولت اخوندافغانستان قدرت دولتی  حاکمیتدرنه تنها 

د ررا مست ورثه مرحوم زابلیغصب شده  های جایداد مگر اسماعیل سالها دوام کرد ورثه مرحوم زابلیعرایض 
 با، نموده دعوا چندن سال شان زابلی که برای دعوا استرداد ملکیت هایعروس مجید خان  زابلی خانم ثریانکرد. 
ان زابلی مجید خ ملکیت هایموضوع استراد  .در حمله طالبان بر هوتل انترکاننتال کابل کشته شدثریا زابلی  تأسف

 خانم ثریا زابلی عروس مجید خان زابلی پایان یافت. تراژیدی قتل ظالمانۀ با
 

 شورای نظار بشمولقوماندانان جمعیت "اسالمی" و توسط داریهای مردم و بیت المال از فهرست غارت و چپاول
چه در مرحلۀ  میالدی و 1992 -1992سالها طی جمعیت "اسالمی" قدرت اول در مرحله چه اسماعیل  قوماندان

و شورای نظار بیشترین  بی حساب است. قوماندانان جمعیت "اسالمی" در افغانستانطرف نای هب 2001از سال  دوم
و  "اسالمی" قوماندانان جمعیت داده اند.انستان انجام غافدر داریهای مردم و بیت المال را  غارت و چپاول اموال و

بیلیونرهای  نبزرگتری از حاال بشمول مرحوم برهان الدین ربانی نداشتند، همدر گذشته خر لنگ شورای نظار 
و شورای نظار در هنگام فرار  جمعیت "اسالمی" میالدی (1996قبل ورود طالبان در سپتمبر)  .هستندافغانستان 

به دره  هم با خود شاه مسعود موتر کالسیک وقت دولت شاهی را قوماندان صوفی خسر احمد شاهی کابل از ارگ
 .ندپنجشر غنیمت "جهاد" برده بود

 

 
 

در همه بادی موتر نشان دولت شاهی جوازسیر که صوفی چون شخص بیسواد بود نمی دانست که موتر سند  قوماندان
 بی چون چرا میالدی ۲۰19سال انتخابات در  . عبدهللا عبدهللا به امید اینکهنمی شود فروختهبه آسانی  حک شدهوقت 

به  ،برای رئیس جمهور شیک پوش ضروری است شاهی سواری موتر کالسیک ،است رئیس جمهور افغانستان
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ولت به د رافروخته نشد، وقت شکار یک تیر و دوفاخته است، موتر  همموتر بدون آن که قوماندان صوفی میگوید، 
 ؟!بخشش دادند

 ارگ بعد از فرارمیالدی  (1996در سپتمبر) و شورای نظار با کش وفش دولتی شان  قوماندانان جمعیت "اسالمی"
 بدخشان و کوالب فیض آباد بامیان،، تخاروالیت  مرکز درۀ پنجشر، تالقان در در شمال افغانستان از نزد طالبان

" قوماندانان جمعیت "اسالمی را در کانتینرهای سیار به پیش می بردند.دولتی اجرأت امور  شدند، تاجکستان متواری
قرارگاه برهان الدین ربانی در بدخشان  و شورای نظار بر عالوه چپاول معادن سنگ زمرد پنجشیر و لعل بدخشان

 مخدر مبدل ساخته بودند سند فوق در تجارت مواد مخدر در قرارگاهمواد ش هیروئین و تجارت را به مرکز فرو
 گواه است. سند هذا قرارگاه برهان الدین ربانی 

 

 
انتقال تجارت و قاچاق مواد مخدر  میالدی ۲۰۰۲ابستان تدر بعد از کنفراس بن جمعیت "اسالمی"  در دور دوم قدرت

ر معاون رئیس جمهور و وزیبا جاجی عبداقدیر فهیم وزیر دفاع اختالف "مارشال"  بدخشان منشۀتریاک به فابریکات 
 و داماد عربشجی عبداقدیر معاون رئیس جمهور و وزیر فوائد عامه حا ترورکه منجر به  بودفوائد عامه افغانستان 

   است.دیده انجام گر شهر کابل در شکار میالدی در مقابل در دفتر ۲۰۰۲جوالی  در ماه
 

 
 

برعالوه همکاری استخبارات خارجی جنایات کاران در ویرانی کامل افغانستان  جمعیت "اسالمی" و شورای نظار
 دوستم در تبانی با استخبارات روسیه علیه طالبانرشید خویش ایفای کرده اند.  مخربانهداخلی اتحاد شمال نیز نقش 

 نقش داشته است. سند زیر گواه است. 
  سند هذا که از منابع معتبرغربی در همان وقت حوادث ثبت و نشر نموده است.

"مسکو علیه جنگی های خدا در افغانستان جبهه می سازد. "سیرگی ایوانغ، سکرتر شورای امنیت، و معتمد نزدیک 
رایان . بر ضد بنیادگپوتین، اعالم داشته است، روسیه خواهد توانست مسئلۀ طالبان را بکمک قوت های نظامی حل کند

اسالمی در کابل باید متحد روسیه عبدالرشید دوستم, دارای سازماندهی و تحرک گردد. جنرال ای ک در حکومت ، 
هللا تحت حمایت مسکو، "قهرمان جمهوری" شد، در دهۀ هشتاد در جنب شوروی حنگیده است...." تصویر  نجیب

 ا نشان می دهد.طالبان ر سمت راست، تخریب در مزار شریف توسط

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

که به هیچ صورت نمی خواهند صلح در افغانستان تأمین  است لجنگ تأمین کننده منافع و غارت اتحاد شماتداوم 
وستم را برای رشید د مارشالیتصادفی نیست که عبدهللا عبدهللا در باجگیری توافقنامه سیاسی خویش رتبه . شود

 لبان است.صلح با طاخود مانع که در آنصورت  حتمی شمردهجنگی  لواطت کار و جنایتکار
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