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  قابل توجه وزير محترم صحت عامه افغانستان
     

فساد اداره ومبارزه با آن از جمله مشکالتی است که در طی شش سال گذشته به عنوان چالش، روند 
قرار داشته ودارد ، اداره سازی را، به مشکل وآن هم در مقابل جامعه جهانی و حکومت افغانستان 

ولی هيچگاهی کوشش صورت نگرفت تاازآن راه کارهای که کشور های برخواسته از جنگ از آن 
   .استفاده نمودند وامروز موفق هم هستند در افغانستان نيز استفاده صورت بگيرد 

   .يکی از مشکالت موجود در حکومت فعلی افغانستان نيز همين مسئله ميباشد
ت فعلی نميتوانند بافساد اداری که عمدًا مسئله رشوت، را در بر ميگيرد مبارزه اينکه چرا حکوم

جدی را اغاز بدارد اين است که حکام اين اداره خود غرق در فساد اند و هيچ کسی از جمله آقای 
کرزی نيز نميتواند با آنها با دست باز معامله کند، اينکه هيچ کسی سری به شيرپور مرحوم ، 

مروز نزد، و از قوماندانان جهادی و کسان ديگر نپرسيد که تو مامور محترم دولتی که وشيرچور  ا
 افغانی معاش داری، مصرف ساختن چنين خانه پرزرق ٥٠٠٠ افغانی و يا هم حدود ٢٥٠٠حدود 

   .وبرق را ازکجا کردی 
 من معلومات  مليون دالر امريکايی ممکن مصرف برداشته باشد تا جائيکه٢خانه که حد اقل پيش از 

 حسام الدين همراز، وآقای اسمعيل کاووسی همه کاره وشخص نزديک به جناب   واگاهی دارم آقای
   .وزير صحت را به عنوان مثال ميشود ياد کرد

اين موضوع از فکر وخيال دور بود که دو مامور بيچاره که پول سگرت خود را نداشتند، اين آرگاه   
لوم است که جيب آنها از پول حرام پرشده است، و اين موضوع به وبارگاه را ازکجا کردند، پس مع

 مثال کهنه و پرمعنی پدران ما بر ميگردد که ميگفتند ، پدرشان دال نداشتند که دال بازی   همان
پس معلوم نيست اين همه پول خداد و باد هوا را ازکجا . ميکردند اوالد شان نان خاصه ميخواهند

   .کرده اند
مات گرفته شده آقای حسام الدين همراز که گفته ميشود رئيس اداری وزارت صحت به اساس معلو

عامه ميباشد يک دربند حويلی ملکيت خويش که در منطقه شيرپوردر سه منزل و بطور پخته 
واساسی اعمار شده و داری تمامی سهولت های مدرن فعلی و در مجاورت منازل آقايان جنرال ايوب 

سالنگی موقعيت دارد از در آمد کدام عايد و سرمايه بناکرد، اين سؤال را سالنگی و جنرال بصير 
   .بايد از جناب ايشان پرسيد

وحرف ديگر در اينجاست که اين مامور بيچاره قصر خويش را که در باال روی صفاتش بحث کرديم 
 هزار ٦٠٠٠  هزار دالر امريکائی به کرايه داده که٣٠٠٠٠بيکی از دفاتر امريکايی ماهوار بمبلغ 

 هزار دالر و عايد ساالنه اين ٢٤٠٠٠دالر آن پول تکس وباقی مانده عايد خالص ماهوارايشان مبلغ 
 هزار دالر امريکائی ميشود اينکه عوايد ديگری ايشان چقدر است ٢٨٨٠٠٠مامور صادق 

   .خداميداند
صحت از اين در اين جا دو نقطه ديگر مورد بحث قرار ميگيرد، اول ممکن است جناب وزير 

داستان خبر نباشد، دوم اينکه شايد شريک اين دو مامور غريب ، وسرمايه دار خودش که نزديک 
   .ترين اشخاص به وی می باشند، باشد

زيرا زمانيکه اين مامور صادق چنين عايدی را بر ای خودش آماده ساخته خواهی نخواهی بايد حق 
ا نيز عليحده نموده باشد، ورنه ايشان تا اکنون  صحت افغانستان ر  مسلم ، وقانونی وزير صاحب

   .نمی توانست درچنين پست به وظيفه اش ادامه بدهد
  . پس از زور کاکا است که انگور در تاک ها است 

جناب وزير در ميان شعبات وزارت تحت امر شما يکی هم دفتر يست که معموال کنفرانس های 
ازد که دررأس آن آقای اسمعيل کاووسی قراردارد که مطبوعاتی شما را باخبرنگاران هم آهنگ ميس



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٤از ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ميخواهم برخی کارکردهای ايشان رانيز خدمت شمابا اسناد به عرض برسانم تاشما بيشتر در جريان 
   .قضايا قراربگيرد 

آقای کاووسی هيچ گاهی تحصيالت عالی و مسلکی صحی نداشته ولی پدر  وشوهرهمشيره اش 
د، آقای کاووسی تحصيالت خويش را در ليسه مسلکی موزيک تمام زمانی صاحب دواخانه بوده ان

آقای کاووسی بعد از اتمام تحصيالت . نموده و بعدًا دراتحادشوری وقت به ادامه تحصيالتش پرداخت
مخابره که چار برادر ديگريش نيز درهمان قطعه به ٢٠٥اش درزمان حاکميت کمونيست ها درقطعه 

ودند شامل دوره سربازی شد و اندک زمانی نگذشته بود که درهمان عنوان افسرايفای وظيفه می نم
قطعه مخابره مسلک افسر را قبول کرد و ديری نگذشته بود که در قطعه جديدالتشکيل گاردخاص 

   . ميدان وردک بصفت مدير لوزستيک تعين شد   داکترنجيب درواليت
از دزدی های کالن صاحب سيم وزر که از همين جاه بخت بايشان ياری کرد و توانست با استفاده 

فراوان شود، وبزور سالح و موارد ديگرکه خودشان بهترازمن آگاهی دارند اپارتمان صبور طوفان 
هنر پيشه مشهور سينما افغانستان را که ، بيشتر درفلم صبور سرباز درخشيد درميکروريان سوم 

يشان اپارتمانی را که ملکيت کسی تغيرکردجناب ا  بدست آورد، ولی پس از آنکه و ضيعيت درکابل 
     .ديگری بود و بزورتصاحب نموده بود فروخت و پول آنرا مصرف زندگی اش در پاکستان نمود

آقای کاووسی بعد ازفروپاشی رژيم طالبان زمانيکه دوباره به افغانستان برگشت خداوند بار 
يت شما و  با استفاده از ديکرسايه شمارا زيب سرش ساخت، و به عنوان نماينده خاص و باصالح

تاکتيک های دزدی و چاپلوسانه اش که از قبل با آن آگاهی داشت توانست داکترعبدالمتين ادراگ را 
تحت تاثيرخويش درآورد و در حاليکه صاحب ريش بلندی   که درآن زمان رئيس نشرات وزارت بود 

م خودشان مفهوم خيانت را بود و جای نمازهميشه باالچوکی اش قرارداشت خيانت ميکرد که بازه
   .بازهم توانست سيم  و  زربيشتری را در کيسه اش جابجاه بدارد  بهتر از من ميدانند که 

 دالر معاش درماه نداشته باشند در زير سايه شما توانست ١٠٠آقای کاووسی که ممکن است بيشتراز  
نوان خوش چانس  به ع  عروسی پسرش عمر کاووسی را بامصرف بلندی و اعطای جوايزمقبول

محفل برپاکرد که بگفته خودش هيچ گاهی ممکن نيست کمک شمارا در راه اندازی عروسی پسرش 
  . فراموش کند که شاهدعروسی حضورخانم نادره حيات معين محترم شما در آن محفل بود

 دالر امريکايی کرايه اپارتمان خويش را در ٣٥٠آقای کاووسی برعالوۀ آنکه ماهوار مبلغ 
ايشان هم چنان مسؤليتی اعا شه و اباطه يک خواهر ويک .  ميپردازد٥١ريان کهنه دربالک مکرو

   .برادرش رانيز دارد زيرا عايد آنها نسبت به آقای کاووسی کمتراست 
دريشی جديد را به تن   جناب وزير آيا شما گاهی متوجه شده ايد که آقای کاووسی هرروزيک دست 

 دالر امريکائی کمتر نيست، در حاليکه مامورين ديگر شما که هم ١٠٠ميدارد که قيمت حد اقل آن از
سطح با آقای کاووسی و ياهم پائين تر از ايشان قرار دارند نان صبح و شام شانرابه مشکل بدست 
مياورند آيا شما گاهی متوجه اين حقيقت ها شده ايد آيا گاهی از آقای کاووسی اين موضوع را 

   .چنداست و مصرفش را از کجابدست مياورد  عايد ايشان   اين همه مصارف پرسيديد که با 
آقای کاووسی به اساس هدايت وحمايت علنی شما دو بار غرض شرکت در کنفرانس های علمی فکر 
ميکنم که به کشورتايوان فرستاده شد، آيا شما احساس نکرديد که خالف تعهد تان دربرابر مردم 

   . چپن پوشان سفيد هم مسلک تان عمل کرده ايد  ابلافغانستان و بخصوص در مق
 بيننده و شنونده ياد    در مقابل هزاران  آيا درهمان وقت احساس نکرديد که خالف آن سوگندی که    

 دوستان شما حضور داشتند که در موقع انجام دادن   و اين گفته ها را هنگام. کرديد عمل ميداريد
   .د نموده بوديدکه حق را به حقدارش تسليم ميداريد حلف وفاداری هم با تاکيد بيشتر يا

متوجه نشديد که حق مسلم يک داکتر مسلکی را بکسی سخاوت مندانه تحفه داديدکه حق   ويا اينکه 
اش نبود و شرکت وی درچنين کنفرانس ها نه تنها به نفع وزارت صحت عامه نبود بلکه زمينه 

اعد ساخت، و اين اقدام شما را من جز بال بالتر  آقای کاووسی مس  بيشتر را برای عياشی های
ساختن آقای کاووسی که جز عياشی و تجاوز جنسی کاری ديگری را انجام نداده است چيزی ديگر 

   .نمی پندارم
جناب وزير قبول بفرمائيد بعد از آنکه آقای کاووسی بنا بفرمايش و تاکيد شما يک ميل تفنگچه   

بدست آورد ديگر کارش باالگرفت و بعداز آن رسما آغاز به ميکاروف راجهت امنيت شخصی اش 
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بدمايشی وعيايشی نمود، بخصوص در زمانيکه ايشان مست از می ناب باشند و در محفل خوشی 
   .در آن موقع حال ميزبان زاراست  وشادمانی دعوت شده باشند 

الکهولی و تجاوز آقای کاووسی بعداز دريافت يک ميل تفنگچه بيشتر بدوچيزکه شامل مشروبات 
جنسی ميگردد ميانديشد که ممکن است دربر گيرنده عقده های شخصی و خانوادگی وی باشد،اما 
جناب وزير آياشما در زمانيکه برای آقا کاووسی درخواست سالح راکرديد فکر آنرا نکرديد که 

کدام فرد بلند موصوف هيچ گونه ضرورتی به سالح ندارد، ايشان نه کدام رهبر جهادی بود و نه هم 
پايه در حکومت کمونيست ها و ياهم در حکومت فعلی ميباشد، که زيرتعقيب قرار داشته باشد، 

   .وضرورت به سالح داشته باشد
پس آقای فاطمی بپذيريد برای آنکه شماتوانسته باشيد هر لحظه چهره مقبول تان را در صفحات     

که آقای کاووسی کرد شما آنرا با عجله وبدون تلويزيون ها داخلی و خارجی تماشابداريد هر نازي
آنکه متوجه عواقب بعدی آن باشيد فرمايشات آقای کاووسی را بدون کم وکاست پذيرفته وآنرا انجام 

   .داديد
جناب وزير اين را نيز بپذيرد که عمل کرد های شما نزد اکثريت مامورين وزارت زير سؤال قرار 

قای کاووسی دربساموارد همدست باشيد، تاوی بيشتردرفساد گرفته که ممکن است شما  خود با آ
   .رشوه ستانی و تجاوز جنسی تشويق شود وهميش دست بلندی داشته باشد   اداری 

سؤال اساسی دراين جاه است که آيا شما از اين همه مسايل قصدًا به دور قرارگرفته ايد و يا هم   
ورنه . ادار به حمايت از آقای کاووسی ميدارددرپشت پرده مسايل ديگری قرار دارد که شما را و

   . ميباشيد  شما هرروز شاهد تغيرات جدی در زندگی آقای کاووسی
مسله ديگر اينکه عمر کاووسی پسرآقای کاووسی است که درعياشی و تجاوز جنسی دست کم از پدر 

شه خود ساخته که ندارد وی دراين اواخر راه و پيشه اصلی پدر را درپيش گرفته و آوازخوانی راپي
تا اکنون توانسته است بيش از چهار وديو يا کليب های آواز خود را ثبت ونشربدارد که شايد شما 

   .خواهيد گفت که اين مسله به من چی ارتباط دارد 
جناب وزيرمسله بازهم ارتباط مستقيم بشما ميگيرد زيرا که آقای اسمعيل کاووسی مجبور است   

 دالرامريکايی بپردازد  که جناب ايشان ١٥٠٠ کليب پسرش مبلغ حدود تابرای تهيه هر ويديوی
 هزار دالرامريکايی را برای ارضای شوق پسرش ٦٠٠٠بعنوان يک مامور پائين رتيه تاحال حداقل 

   .پرداخته است
شما که تعهد داريد در مقابل فساد اداری و رشوت مبارزه ميداريد آيا گاهی از اين مامور چاپلوس   

 نه من باوردارم که سؤال   ؤال کرده ايد که اين همه پول خدا داد را از کجا بدست آورده استخود س
نخواهد کرد زيرا زمانکه لوی سارنوال افغانستان يکی از مامورين شما را بجرم اختالس حبس نمود 

   .شما حتی حاضر به استعفا شديد
 که در داخل وزارت صحت عامه به باور من شما فردچاپلوس و فرمانبرداری چون کاووسی را  

   .متهم به تجاوزجنسی نيز ميباشد و به هر امرشماسرتعظيم فرود مياورد هرگز از دست نخواهيد داد
 اتاقه ٤جناب وزيراگرباز هم آگاهی نداريد بدانيد که قراراست به زودی آقای کاووسی اپارتمانی

 دالر ٦٠٠٠٠ف دارند به مبلغ  مکروريان کهنه يادر همين بالک که اکنون تشري٥١رادربالک
وبياد داشته باشيد که آقای کاووسی دوست وشريک عمده جرمی احمد . امريکايی خريداری نمايند 

غوث زلمی در نشر و تکثيرچيزی بنام ترجمه دری قران ميباشد و تا جائيکه من آگاهی دارم ايشان 
   .تمبلغ را نيز برای موارد چاپ آن به احمد غوث زلمی پرداخته اس

که همين حاال نيز يک جلد آن در منزلش موجود است و آنرا به افتخار به هر کسی نشان داده و از 
   .کار کرد احمد غوث زلمی دفاع ميدارد 

اخراالمراينکه در همين نزديکی ها آقای کاووسی يکی از کارمندان سابقه دار و مسلکی وزارت را   
 ٢٠٥ محمد رحيم کاووسی را که ايشان نيزدر قطعه از وظيفه اش برکنارساخت و بجای وی برادرش

مخابره تا رتبه جگرنی ايفای وظيفه نمود و آخرين کارش در حکومت انتخابی فعلی پيشبرد وظيفه 
گارد امنتی در بانگ جهانی بود به امر شما به حيث مديراداری دريکی از شفاخانه ها اين وزارت 

   .تعين نمود 
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  ٤از ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اده پيامبر بزرک اسالم هستيد آيا درکدام نيمه شبی ناله طفلی آن مامور آقای فاطمی شما که از خانو
بيچاره که قربانی هوا وهوس اقايکاووسی شد هيچ گاهی درخواب خويش نشنيده ايد که از شما 

   .تقاضای کمک کرده باشد
جناب آقای فاطمی وزير محترم صحت عامه آنچه خدمت شما عرض شد يک نکته آن هم 

 با اسناد خدمت شماتقديم شد اکنون که شما به دزدی ها و کارکرد های غير معقول  نبوده و  دروغ
   .آگاهی حاصل نموديد  دوکارمند خويش

مامورين وزارت صحت عامه در زمينه توجه جدی شماراميخواهند و اميد وارند تا شما بيشتر از   
را برسد که آنوقت زيرا بگفته شاعرنشود روزی ف. اين مشوق چنين شخصی مفسد و دزد نشويد

   .پشيمانی سود نداشته باشد حتما شما توجه داريد که انتخابات رياست جمهوری بازهم در راه است
     

    وای ازانروزکه بگنددنمک                    هرچی بگندد نمکش ميزنند                            
  

  پايان
   
 
 


