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  24/12/2012           داکتر ن. سورچ وال

 اختالس و فساد از شفاخانۀ نظامی محمد داوود خانویروس 

 )چهارصد بستر اردو( 

 به شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی سرایت کرده است

The virus of corruption and graft has spread from the Mohammad 

Daud Khan Hospital, a 400 bed hospital, 

 to the Afghan National Police Hospital 

 

 داکتر قندهار شینواری

 رئیس صحیۀ شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_sorchwal_virus_ekhtelas_dar_shfakhana_400_bester.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_sorchwal_virus_ekhtelas_dar_shfakhana_400_bester.pdf


  

 

 

 11تر 2 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

 

 

از  نظامی افغانستان -در تأسیسات ملکی و چپاول پولها ، دزدی، حیف و میل، اختالسفساد

ژورنال" طی انعکاس یافته است. "وال ستریت  موضوعات داغیست که اخیرا در مطبوعات غربی

گزارشی نتایج تحقیقات یک تیم اردوی امریکا را فاش میسازد که در اثر غارت ادویه و پولهای کمک 

شده به شفاخانه نظامی چهارصد بستر در کابل، تعداد زیادی از عساکر زخمی شده جان هایشان را از 

 گیرد.   دست میدهند چون به آنان توجه الزم صورت نمی

 

ورها میلیاردها دالر را برای تجهیز اردو و پولیس ملی در اختیار دولت افغانستان امریکا و سایر کش

و  ها ُپستو رهزنانی که در  ، دزداناین پولها بوسیله خاینان و زیاد قرار داده اند، اما قسمت عمده

 این وزارتخانه ها لمیده اند به غارت رفته است.  مربوط مهم مقام های
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 نۀبه شفاخاد خان وشفاخانۀ سردارداو در و فساد ، دزدی، حیف و میلاختالس ویروسشوربختانه، 

که  ۀ ذیل بیانگر آنستاثبات کنند اسناد معتبر و سرایت کرده است که نیز دوصد بستر پولیس ملی

دوصد بستر ریاست صحیۀ  به طبی تجهیزاتو  لوازم ،سامان آالت ملیون ها دالر از بابت خریداری

 شده است. اختالس رئیس صحیۀ شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی داکتر قندهار شینواریپولیس توسط 

 

زی و با نبا جا پولیس ملیست که احالی در  دوصد بستر پولیسشفاخانه در غفلت د و فسااختالس، 

 روزانه دههاند. ا رگونه قربانیهحاضر به ن، فغانستات اعزو میس انوع از فای داهسنگرری در کاافد

جان خود را از  در شفاخانه عادی و عفونت های ساده و بخاطر زخم مجروح و آسیب دیده پولیس

در  .در بسیاری از اداره های پولیس به ماه ها پرسونل معاش خود را دریافت نکرده اند دست میدهند.

 چنین یک حالت ما چگونه میتوانیم به ملی سازی پولیس و هم دستاورد و روحیه رزمی و کاری

ملتی که سال ها است امید های خوب شان در پیش  و امیدوار باشیم میباشد،قانون  که حافظ پولیس،

  یأس مبدل شده است.چشمان شان به 
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 و داکتر قندهار شینواری رئیس صحیۀ شفاخانه دوصد بستر پولیس افغانستان داخله وزیر پتنگ مجتبیمحترم 

 پلیس که گفته و کرده انتقاد کشور این پلیس از افغانستان داخله وزیر پتنگ مجتبیمحترم چندی پیش، 

 .است" گروهی و سیاسی" بلکه نیست ملی او امر تحت

 گفت داد،  می پاسخ هگرج ونارشم کمیته یک های سوال به قوس ۴۱ شنبه، سه روز که پتنگ محترم

 .کند ادا درستی به را خود مسئولیت تواند  نمی خود کنونی وضعیت در پلیس که

 سیاسی و محلی ساختار تغییر برای را کارهایی او که گفت هگرج ونارشم اعضای به پتنگ مجتبی

 هم پلیس سازی ای  حرفه برای را های  تالش و فساد با مبارزه برای را هایبرنامهو  کرده آغاز پلیس

 .است گرفته دست روی
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 نظر به کند،  می انتقاد پلیس از پلیس، امنیتی ساختار در اول فرد عنوان به خود محترم پتنگ که حاال

که  استاین اولین بار . باشد داشته ای  گسترده های  دامنه پلیس تغییر برای او های  برنامه که رسد  می

وزیر داخله به انتقاد گسترده از پولیس می پردازد و شعار بهبود را سر می دهد. حال که اینگونه است 

کشور و شخص وزیر محترم  و حقوقی مراجع قضایی ما از و جناب پتنگ قصد اصالحات دارد،

دهها ملیون دالر از بابت خریداری سامان آالت،  و حیف و میل موضوع اختالسداخله تقاضا میکنیم 

 لوازم و تجهیزات طبی برای ریاست صحیه دوصد بستر پولیس ملی توسط داکتر قندهار شینواری

را از بابت این اختالس طبق قانون مجازات کنند تا دیگر  و ایشانرا روشن  رئیس صحیه این شفاخانه

 از این گونه حوادث تکرار نگردد.

قندهار  دالر توسط داکتر ها اختالس ملیونحیف و میل و  در ذیل به مشاهده میرسد دربارۀکه  اسنادی

یزات هتج و االت ماشینقلم  ۸۲ شینواری رئیس شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی از بابت خریداری

که نرخ و قیمت  دیده میشود به وضوح میباشد که در آنپولیس  بستر طبی برای ریاست صحیه دوصد

، خریداری هر قلم ماشین و سامان آالت طبی مندرج در جدول خریداری چندین بار بیشتر از نرخ

و  قیمت، ارزشپی بردن به  اصلی و حقیقی ماشین در مارکیت و بازار جهانی میباشد. ارزش و قیمت

به دلیل اختصاصی بودن  و لوازم خریداری شده طبی ، تجهیزاتنرخ حقیقی و اصلی سامان آالت

ولی خوشبختانه  ،و سامان آالت طبی برای هموطنان عادی ما شاید یک مقدار دشوار باشد ها ماشین

وزارت صحت عامه کشورما و به خصوص دکتوران و پرسونل برای دکتوران و کارمندان محترم 

بی شفاخانه های چهارصد بستر اردو و دوصد بستر پولیس ملی بسیار سهل و آسان بوده و به چندین ط

بار گران بودن قیمت خریداری شده ی هر قلم ماشین طبی نسبت به قیمت اصلی و حقیقی آن در 

حال حاضر در افغانستان که از برکت پیشرفت مارکیت جهانی مهر تایید میگذارند. به خصوص در 

دسترسی به هرگونه اطالعات در ظرف چند لحظه  -کامپیوتر و انترنیت  -و تکنالوژی عصری علم

سهل و آسان بوده و هموطنان ما میتوانند صحت و ثقم مسئله را از طریق انترنیت با مراجعه به 

به خصوص در  را، شرکت های تجارتی معتبر و شناخته شده بین المللی که هرگونه خدمات تجارتی

اراییه  به مشتریان، شرکت ها و نهاد های رسمی و خصوصی ،بخش سامان آالت و لوازم طبی

 ، ثابت بسازند.میدارند
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حیف و میل و اختالس چندین ملیون  ، که صرف یک نمونۀ کوچکی ازسند خریداری باال جدول و در

یک قیمت خرید  ،بستر پولیس ملی استدالری داکتر قندهار شینواری رئیس صحیه شفاخانه دوصد 

میباشد، حاالنکه در  (دالر 40850افغانی )  2042500پایه ماشین برانکو اسکوپی اولمپس چاپان 

دالر امریکائی میباشد!!!  5179مارکیت و بازار جهانی قیمت اصلی و حقیقی ماشین مذکور مبلغ 

به همین دالر امریکائی میباشد!!! کجاست این پول؟؟؟  17719تفاوت در خرید یک پایۀ آن مبلغ 

ده برابر بیشتر از نرخ و  ترتیب قیمت تعدادی زیادی از ماشین های خریداری شده در سند فوق تقریبا  

 قیمت اصلی آن ماشین میباشد!!!

 

 : در مارکیت  قیمت اصلی

 ماشین برانکو اسکوپی اولمپس جاپان

bronchoscope olympus - $ 9715 

 41700 $قیمت خریداری در جدول: 

*    *    * 
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 در مارکیت :  قیمت اصلی

 ماشین ایکو کاردیوگرام فوکودا جاپان

ecg-picture:  $2495 

 60000 $قیمت خریداری در جدول: 

*    *    * 

 

 در مارکیت :  قیمت اصلی
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 ماشین کولون اسکوپی اولمپس جاپان

colonoscopy olympus_ $19500 

 40000 $قیمت خریداری در جدول: 

*    *    * 

 

 در مارکیت :  قیمت اصلی

 ماشین اندسکوپی کمپنی اولمپس جاپان

Olympus  Endoscope machine- $42500 

 131836$قیمت خریداری در جدول: 

*     *     * 
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 قیمت اصلی در مارکیت جهانی :

 ماشین التراسوند کمپنی توشیبا کشور جاپان

Toshiba Ultrasound Machine- $35000 

 58163$قیمت خریداری در جدول: 

*     *     * 
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 ماشین الکترو انسفالوگرام

elektro-encefalogram 

 24720$قیمت خریداری در جدول: 

*     *     * 

 

It’sdifficulttoimagine,thatinacountrylikeAfghanistan,wheretheprisonersaredetainedby

the US troops in many private jails inside our territory and the Afghan authorities can’tjudge

them, where every foreign donor “helps” our economy by their own way through direct 

contracts with the NGOs and without any control from the side of afghan people, where the 

government works hand in hand with hundreds of foreign advisors, specially Americans, 

where everything is Americanized, that the afghan government can be the only responsible 

for the high corruption level. 

As usually in the most western countries and governments,there’re people who within 10 -12 

years got upgraded from the poor and ordinary students/workers to the multimillionaires, the 
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same scene is repeated in Afghanistan, where this system-tradition of corruption has been 

imported to our life. 

The question is: why earlier than 1992, Afghanistan has never reached this level of the 

administrative corruption, one of the three most corrupted countries in the world? What has 

been changed the last 10-15 years? Once the western political system and order, included 

the leaders and Mujahidin formed and supported with generosity by the westerns, were 

established in the country, it has began to form a sense of impunity in case of corruption, 

misuse of the power and crime in the minds of the people, taken from the level of president 

Karzai to the lowest authority members in the civilian government structure, but mostly the 

armed groups, domicile and foreign NGOs and so else, so that now the authors of these 

miseries and social disasters blame the Afghans as the most corrupted people in the world. It 

should be a joke of the century. It’s the real meaning of the western democracy, where 

everybodycandowhathewants.Thisisakindofmisuseofthesituation,they’vecausedby

themselves and the responsibility comes now to the afghan people. It needs a big civil 

courage to admit it. 

It would be also difficult to imagine that the afghan warlords and drug-dealers could operate 

alone and without sharing these benefits with foreign forces, organizations and people acting 

in Afghanistan. 

So the conclusion is that this disaster has its roots in the American system and order 

exported to Afghanistan. This is the fruit of the western management and policy in 

Afghanistan to change the laic power through the personalities, who are not capable to  

govern a poor country with 90 % of illiterate population. 

The Bon conference and all other international conferences who played a role in the Afghan 

issues, are responsible for this result.  

 برای بدست آوردن معلومات بیشتر دربارۀ اختالس و فساد لُطفا  از لینک ها و پیوند های ذیل دیدن نمایید:

Karzai beschuldigt de VS voor Afghanistan corruptie 

http://rt.com/usa/news/karzai-us-afghan-president-546/ 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

Ghost Wars: Hoe Reagan Gewapende de mujahedeen in Afghanistan 

http://www.democracynow.org/2004/6/10/ghost_wars_how_reagan_armed_the 

 

 افغانستان یکی از 'فاسدترین کشورهای جهان' معرفی شد

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121204_mar_transparency_international.shtml 

و ریاست خریداری  بزودی اسناد و مدارک مستند دیگری را نیز در رابطه به اختالس و حیف میل ملیونها دالر توسط داکتر قندهار شینواری

 منتشر خواهم کرد. گ از آن اطالع ندارند از طریق نشرات انترنیتیکه جناب محترم وزیر داخله پتن این شفاخانه

 
 
 
 
 
 
 

  


