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  ۲۲/۹۰/۲۹۰۲           هاشم انوری                                                                                          

 شیربی دندان

 افغانستان "سالمیا"یا ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ج.
 

مبارزه با ارتشا و فساد جمهوری "اسالمی"  عزیزهللا لودین رئیس ادارۀصاحب  البته با حفظ احترام به جناب داکتر

عنوان قرار دهم و چند  [که به ادارۀ خود اطالق نموده بودند "شیربی دندان"]افغانستان، میخواهم گفتۀ خود شانرا 

راجع به فساد  عالی و ادارۀ مربوطۀ شانکارهای غیرعملی، غیر قابل تطبیق  وغیرمثمر جناب  سطری در رابطه به

جز ضیاع وقت و روزگذرانی چیزی دیگری تالشهای شان و دامنگیر مردم بینوای افغانستان گردیده  کهایگسترده 

 بنویسم.   ،محسوب شده نمیتواند

تلویزون پیام ساز اسبق  هبرنامو درجریان این اقامت مصاحبۀ را با  تشریف آوردندامریکا  بهشاغلی لودین چند ماه قبل 

که از بیننده گان زیاد در سراسر جهان برخوردار امه ساز خوب، مؤفق و ملیگرا جناب محمد عارف عباسی برنافغان 

و خدا شاهد است که سواالت کاری و زنندۀ محترم عباسی از آقای لودین در رابطه به عملکردهای بعمل آوردند، بود 

، ی افغانستان استوار بودکامأل جنبۀ ملی داشت و بر مبنای منافع ملو مخصوصأ دوسیۀ تورن اسمعیل خان، این اداره 

) که مصاحبه  و برنامۀ شان بعد از همین نکردقدم نیکی برای محترم عباسی پای همصاحبکه این  اما با کمال تأسف

بین متصدی تلویزون محترم عمر خطاب و برنامه ساز مؤفق محترم عباسی را نزاکتی تکرارش هم به نشر نرسید( 

واقیعت > در البالی   و تعدای زیادی از عالقه مندان این پروگرام، گردیدم عباسی کناری محتره برب منتجکه  آوردپدید 

مأیوس و آقای خطاب رئیس تلویزون پیام افغان در سرتاسر دنیا واقعأ ازین عمل بشمول خودم  <های افغانستان 

   اینعمل را غیرمنصفانه تلقی نمودند.

ریاست  تحتعالی مبارزه با فساد اداری و فعالیتهای اداره  خوب حال میآیم باالی اصل موضوع که عبارت از کار

ابتکار  کار وجناب داکتر عزیزهللا لودین که به قول خود شان ازسالهای اول ریاست جمهوری کرزی اقدام به این 

 بعدمدتی هیچ حاصل و دستآوردی نداشتند،  ، که نگرفتند ورا بگیرندشرکت سهامی حامد کرزی  مفسدینتا جلو نمودند 

 "ابتکارات و فعالیتهای مثمر"با همان  و قرار گرفتندریاست جمهوری کمسیون مستقل انتخابات در رأس آقای لودین 

برای دستآوردی بزرگی  کهرساندند، افغانستان ریاست جمهوری ه بدر دور دوم انتخابات جاللتمآب کرزی را شان 

 . مردم افغانستان، نه برای محسوب میشود دیگر فرصت طلبان وشرکت سهامی 

ادارۀ را دوباره به پست   ، ویداکتر عزیزهللا لودین "خدمات و دستآوردهای سترگ"به پاس جناب رئیس جمهور  

دستگاه دولت را تصفیۀ  ،و شناخت بیشتر از مفسدینها اندوخته  ،با تجاربمبارزه با ارتشا و فساد گماشتند تا اینبار 

ی نکنیم آقای لودین با تیم بیصالحیت اش کوشش زیاد نمود تا گفته های خود را که اگر از واقیعت چشمپوش. بهتر نماید

جاللتمآب کرزی  که با تأسفدر جریان مصاحبات گوناگون با تلویزونهای مختلف بعمل آوردند به کرسی بنشاند اما 

ها شکار کند اما قدرت و که تن نمودهمبدلش  شیر بی دندانوبقول خود لودین صاحب به یک  ه بودکشیدرا دندانهایش 

   . نداشته باشداجازۀ پاره کردنش را 

وقت به این ریاست فاقد صالحیت و به این زندگی ذلتبار تحمیلی ادامه  حال از محترم عزیزهللا لودین میپرسم که تا چه

خدا میسوزد و شخصیتهای مثل شما  دلم بحال شما ومنظور عرض کردم که  زندگی ذلتبار تحمیلی را به این  ؟میدهید

شما را با مطبوعات مختلف میبینم و میشنوم اظهار تأسف میکنم که جناب عالی به شاهد است هرزمانیکه مصاحبه های 
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های جوان و مؤفق ما که حیثیت پسر و نواسه  مقابل ژورنالستبلند و تحصیالت  علمی مدارجین ا و با، این سن وسال

 میورزید تالشو  "حلق و گلون تان خشک میشود"ول محترم عباسی صاحب را برایتان دارند سوال پیچ میشوید و بق

ارزش  و استخالف منافع ملی کشور کنید که میدفاع  موضعاز یک راه گریزی پیدا کنید، که نمیتوانید و سرانجام تا 

 بگیرید بدوشو بسیارعاجزانه غیرمنصفانه ندارد و صرف میخواهید مسئولیت کس دیگری را  شخصیت واالی شما را

، که اعمال اینهمه جفا است کشیدهرا یتان دندانهاصالحیت را از شما غصب و بقول جنابعالی شخص  آنکه در اصل 

نکاتی را بطور نمونه  حال  .در حق شما و دیگر همسنگران تان جز خجالتی و نام بدی برایتان چیزی به ارمغان ندارد

جون  ۵۱بتاریخ  پرس و پالبا تلویزون طلوع دربرنامۀ  کهدر مصاحبۀ  شماسراسیمگی  و نقیض و گفتار ضد از

 کنم:  نقل قولبعمل آوردید  ۲۱۵۲

 ، یاد کردید ادارات موازی با ادارۀ شما شما از فرهنگ معافیت، عدم هماهنگی در سطح دولت،

  (یر مالیهنمونه اش وز) ...با معذرت باز فرمودید که رئیس جمهور صد فیصد پشت شما ایستاد است،

  [سال شان کفایت نمیکند ؟ ۵۱آیا گریه های ]   باید بحال خود بگریند،افغانستان باز تذکر دادید که مردم 

 فرمودید که سنا شما را مجبور ساخت و دیگر حاضر نیستید نام از کس ببرید، وزراءذکراسمای قسمت در 

 باز از ایشان توصیف کردید، ارنوالی به نحوی شکایت کردید و څاز آقای نظری معاون لوی 

هار نمودید که با اینهمه چلبازیهای آنها شما هم بعضی اوقات ظادر جواب یکی از سوالهای پرسنده چون جواب نداشتید 

  [آیا این زیبندۀ شخصیت مثل شما است؟]   چلبازی میکنید،

  [دارید؟کدام راه معقول دیگر سراغ ]   باز فرمودید که استعفاء در مذهب شما نیست.

اول  معطوف میدارم:و رابطه به تذکرات شما دارد اینک توجه تانرا به چند قضیۀ که در همین تازگیها خیلی داغ بود 

و از دیپلوماتهای ، آمددر حضور دیپلوماتهای ممالک خارجی به گریه تا بآن سرحد که وزیر مالیه زاخیلوال ماجرای 

و شما هم به دفعات خواستار به تعلیق وارد شده دفاع کنند،  بوی یکه تقاضا کرد که از وی در مورد اتهامخارجی 

که رئیس جمهور خالف گفته شما آوردن پست وزارت وی از شخص رئیس جمهور شدید، اما شخص رئیس جمهور 

ا وزیر مالیه را مورد نوازش قرار داد و ببرعکس فهایتان اعتنای نکرد، رنتنها به ح صد فیصد پشت شما ایستاد است

اعطای مدال و مکافات از وی بخوبی یاد کرد.  حال نمیدانم توجیح شما در این مورد چه بود و چه اقدامی در زمینه 

 رویدست گرفتید؟  

که در مصاحبۀ شما بقول میلیونی تورن اسمعیل خان بود که با استناد اسناد و شواهد قوی  ۰۱موضوع دیگر دوسیۀ 

یک روزنۀ امید به همه مردم افغانستان پیدا شده بود دید، یبه سمع جهانیان رسانپرمحتوایتان با محترم عباسی صاحب 

شکم  ششکم ازو حصول این مبلغ بزرگ  این ماهی درآوردنبه تور افتاده و با از پا  بزرگیکه انشاءهللا ماهی 

ماهی بزرگ  که قضیۀ  میلیونها افغان بیچاره با تأسیس موسسات عام المنفعه سیرو حق بحقدار میرسد.  اما با تأسف

 هم بدست فراموشی سپرده شد و باالی آرزوهای مردم افغانستان خاک پاشیده شد. (تورن اسمعیل خان)

د شاید بکلی ندوسیه های چکری و فطرت دو مقام عالیرتبۀ شرکت سهامی کرزی که هردو در خارج از وطن بسر میبر

کنم که دندانهای رئیس جمهور هم نفکر   ودومی را دارند، تابیعت کشور های بخاطریکه این اشخاص محو شده باشد 

باالی اینها کار کند، زیرا رئیس جمهور در جلسۀ شورای ملی در ماه اسد سال جاری به بسیار تمطراق گفت که ما از 

سفیر  نباما با تأسف که این موضوع از جادولت امریکا میخواهیم که رئیس بانک را دوباره به افغانستان تسلیم دهند، 

صدای بلند نشد.  و در مورد آقای چکری در این چند سال است که هم و تا امروز از رئیس جمهور  ،جدید امریکا رد

و قرار راپور های رسیده آقای چکری با رئیس جمهور کرزی در پاکستان دیدن بعمل آورده  بمیان نمآیدحتی حرفی 

 است.

از معاشات و  ،فاقد صالحیت ایفای وظیفهبلند اما در پستهای که ]ثال شما در اخیر پیشنهاد من به شما آقای لودین و ام

 ،[ قرار داریدهم مورد انتقاد ملت و جهانیان بالخره و تخصیص های گزاف بدون اندکترین نفع به کشور سود میبرید 
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به  واستوار باشید دید یبه اطالع همه رساندو هفته قبل خود کنفرانس مطبوعاتی که دراینست که به همان گفته هایتان 

تان تثبیت ظیفوی و هایصالحیتموقف حقوقی و اجتماعی و  ،جایگاه  یکهدر صورتاگر رئیس جمهور پیشنهاد کنید که 

که  دیو با تقدیم یک استعفاء نامۀ مقبول حضور جاللتمآب کرزی از ایشان تقاضا کناز سمت خود کنار میروید نشود، 

  .از خود سرحدی دارد اکین خود بس کند، زیرا هر چیزرا باالی ارریشخند و استهزاء 

 پایان

 


