سفري پژوهشي ومستند ازارگ تا شوراي ملي
بخش سوم

استادصباح

اينان

زندگاني غرق کرده مردمان رابي صدا
ميرود وزيردرحوض (دبي) ازبراي شنا
در زمان رأی او با من برادر بود ليک
بعد از آن شد آدمی کم حافظه نا آشنا
آن زمان وردش سالم گرم بود و خادمم
حال ما (نوکر) شديم و او ندارد اعتنا
ما چيديم روی هم درد و بال وغصه را
او به روی هم نهاده ارزها را البه ال
زير پايش هست هرروزموتر مدل نو
من به پايم مي کنم بوتهاي پاره راتنها
عضو پارلمان از شهر ما شد انتخاب

نصف سال درلندن ونصف ديگرامريکا.

عبدالروف ابراهيمی رئيس پارلمان چه کرد؟؟؟

آن چه انسان هرگز نخواهد فهميد اين است که چگونه درمقابل کسی که ما را آفريده وهمه چيزما از اوست مسوول
خواهيم شد واوازما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟
مشکل اساسي امروزعبورازچنگال خونين قدرتمداران وجنگ ساالران است  .تکه داران قدرت  -چون عبدالروف
ابراهيمي ،تورن اسماعيل ،رسول سياف ،يونس قانوني  ،بسم هللا محمدي  ،دبل عبدهللا ،گل آقاشيرزي  ،امرهللا صالح
،عطامحمد نور،سيد منصورنادري ،محقق ،انوري ،خليلي ،محسني  ،اکبري ،بصيرسالنگي  ،صالح الدين رباني ،فاروق
وردک  ،کريم خرم  ،انورالحق احدي  ،برادران مسعود ...
عبدالروؤف ابراهيمی رئيس پارلمان و برادرکوچک لطيف ابراهيمی والی تخار وازفرماندهان سابق حزب اسالمی
برهبريی گلبدين حکمتيار متهم به سؤاستفاده ازموقيعت اداری وفساد مالی گرديد به رويت شواهدی که به نوانديشی نيز
رسيده است و شبکه تلويزيونی يک نيز که از کابل نشرات دارد بر اين گزارش ها مهر تائيد گذاشته است رؤف
ابراهيمی رئيس پارلمان طی يک سفری با همراهيی دوازده تن ازاقارب و خويشاوندان بيش ازچهل هزار دالر را از
بودجهی دولت به مصرف رسانيده است .برخی ازنمايندهگان ،اين کار رييس مجلس نماينده گان را شرم آوردانسته
وخواستار برکناری اوشده اند .اين موضوع امروزدرنشست عمومی مجلس نيزيکی ازجنجالیترين بحثها بود.همه از
ناکارايی شورای ملی به ستوه آمده اند واين قوا را حتا به کميشن کاری متهم کردهاند .رييس مجلس نمايندهگان ازهرکس
ديگری بيشتر متهم به ضعف مدريت وناکارايی دراين نهاد است.سه روز ازسفرخارجی عبدالرووف ابراهيمی نمیگذرد که
او اکنون دريک سفر ديگر به خارج از کشور رفته است؛ سفرهايی که برخی ازنمايندهگان حق خودشان دانستهاند .آگاها
ن ميگويند که مخالفت با فساد اداری و مالی رئيس مجلس افغانستان نه بخاطر از ميان بردن فساد بلکه به دليل عدم
توجه به اعزام ديگر نمائنده گان پارلمان ا است که آنرا حق خويش ميدانند.
اخيرا ً برخی رسانه ها به نقل ازشاروال کابل گفته اند که رييس ولسی جرگه برای خود و يازده عضو خانواده اش
خواهان نمرات زمين و منازل رهايشی در شهر کابل شده است.

پول هاي را که ابراهيمي برد

درماه سنبلهی امسال اسنادی به رسانهها درز کرد که نشان میدهد دهها ميليون افغانی از بودجهی شورای ملی
بهصورت غيرقانونی در اختيار ابراهيمی رييس اين مجلس قرار گرفته است .در اين اسناد آمده بود که رييس مجلس و
خداینظر نصرت-رييس داراالنشای پارلمان  -صدها کارمند خيالی را بهصورت قراردادی استخدام کردهاند و از بودجهی
شورای ملی برای عبدالرووف ابراهيمی خانه و دفتر خيالی کرايه شده است.
در ۳۱عقرب امسال و در نشست عمومی مجلس نمايندگان ،هيأتی که بهمنظور بررسی فساد رييس مجلس و رييس
داراالنشا آن تعيين شده بود ،نتيجهی گزارشاش را به اعضای پارلمان ابالغ کرد.
 ۳۱مورد از مجموع اتهامهايی که بر رييس مجلس وارد شده ،مورد بررسی هيأت حقيقتياب پارلمان قرار گرفته است.
يافتههای اين هيأت -که بهدنبال افشای فساد مالی ابراهيمی از بودجهی پارلمان تشکيل شد-نشان میدهد که هم نصرت و
هم عبدالرووف ابراهيمی در اين فساد دخيلاند.
ادعا شده که عبدالرووف ابراهيمی در سالهای  ۴۱و  ۴۹ماهانه ۵۶۹هزار افغانی را بهعنوان کرايهی خانه از بودجهی
شورای ملی پرداخته است .يافتههای هيأت حقيقتياب آن را تأييد کرده و افزوده که «اين کار به حکم رياستجمهوری»
صورت گرفته و بر اساس مکتوبی که بهتاريخ  ۳۱۴۱/۱/۱به وزارت ماليه فرستاده شده ،برای جلوگيری از کسر

بودجهی مجلس اين مقدار پول به بودجهی شورای ملی و برای پرداخت کرايهی خانهی ابراهيمی افزوده شده است.
در اسنادی که همايون در اختيار اعضای مجلس قرار داده ،ادعا شده است که با پول شورای ملی عبدالرووف ابراهيمی
يک خانه را برای دفترش در کارتهی پروان شهر کابل کرايه کرده است و بدتر از آن اينکه چنين خانهيی اصالً وجود
ندارد .قبالهی اين خانه به نام برادر عبدالرووف ابراهيمی (حاجی اميرخان فرزند حاجی محمد ابراهيم) است .اما
يافتههای هيأت حقيقتياب نشان میدهد که نام پدر ابراهيمی ،شيرخان است و خانهيی که به آنها نشان داده شده با
قرارداد خط آن مطابقتی نداشته است.

ريس مجلس دزديد ويا اختالس نمود؟؟؟

رييس مجلس  ۱۹ميليون و ۴۹۹هزار افغانی از بودجهی شورای ملی را دستبرد زده است .در بند دوم مادهی ۳۱
اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان تأکيد شده که رييس مجلس نمیتواند از بودجهی مجلس کرايهی خانه و
مهمانخانهی خود را بپردازد .در آن زمان اسنادی به رسانهها درز کرد که نشان میداد رييس مجلس در نامهيی خطاب
به سارنوالي از او خواسته بود که خداینظر نصرت را بهدليل اتهام اختالس و فساد مورد بازجويی قرار ندهد.
از آن زمان بهبعد و برای اعادهی حيثيت پارلمان ،مسألهی برکناری عبدالرووف ابراهيمی از سمت رياست مجلس
نمايندگان به يک موضوع جنجالی در اين مجلس بدل شد .سرانجام پس از کشمکشهای بسيار ،قرار شد که هيأتی در
مورد فساد ابراهيمی و خداینظر نصرت تحقيق و نتيجه را به مجلس نمايندگان ابالغ کند.
در مورد ترميم خانه و خريد وسايل و تجهيزات آن از بودجهی شورای ملی ،در گزارش هيأت حقيقتياب آمده است که
ابراهيمی ۱۹۹هزار افغانی برای ترميم خانهی کرايیاش از بودجهی شورای ملی گرفته است و  ۳۱مورد خريداری
غيرضروری صورت گرفته است .بسياری از اين اقالم که شامل تجهيزات خانه ،تجهيزات امنيتی و مبلمان میشود ،به
قيمت بسيار بلند وبهصورت غيرقانونی خريداری شدهاند.
رييس دداراالنشاي مجلس نمواد مورد نياز مجلس را از چهار شرکتی خريده که نام اين شرکتها بهترتيب ،پامير،
سپينغر ،سليکان پاور و کشمير است و هر چهار شرکت از حساب بانکی مشترکی استفاده میکنند يا الاقل يک حساب
بانکی برای اين چهار شرکت در اسناد داوطلبی وجود دارد .هيأت حقيقتياب وقتی به شمارهی تلفنی که از شرکت پامير
ثبت بوده زنگ میزنند ،يک خانم پاسخ داده و هشدار میدهد که ديگر به آن شماره کسی زنگ نزند .شرکت کشمير و
سپينغير يک شمارهی تلفن واحد دارند که بهدليل اينکه غير قابل دسترس است ،امکان تماس با آن وجود نداشته .از
نظر هيأت حقيقتياب اين قراردادها مشکوک و قابل پيگيری است.

با دزد دهن جوال گرفتند

 ۴۹۹۹بته گل تحت نظر خداینظر نصرت ،رييس داراال نشاي مجلس برای پارلمان به قيمت مجموعی  ۱ميليون و
۶۹۹هزار افغانی خريداری شده است ۳۹ .بته از اين گلها هرکدام در برابر ۹۹هزار افغانی ۹۹ ،بتهی گل آن هرکدام در
برابر ۱۹هزار افغانی۴ ،هزار بته گل هرکدام در برابر  ۱۹۹افغانی و  ۳۹بتهی آن هرکدام در برابر ۵هزار افغانی
خريداری شده .هيأت حقيقتياب دريافته که  ۸بته گل که در برابر ۹۹هزار افغانی خريده شده ،وجود داشته و  ۱بتهی آن
هم خشک بوده است .از گلهايی که در برابر ۱۹هزار افغانی خريده شده ،صرفا ً دو بتهی آن وجود دارد و قيمت گلهايی
که در برابر  ۱۹۹افغانی خريده شده در بدل پرداخت  ۳۹۹افغانی در بازار قابل خريداری است .بر اساس يک محاسبهی
ساده ،در خريداری گل برای پارلمان  ۹ميليون و ۱۸۳هزار افغانی اختالس شده است .مسوول اين اختالس از نظر هيأت
حقيقتياب خداینظر نصرت است.

پس از آنکه خداینظر نصرت به جرم فساد به سارنوالي معرفی شده ۹۳۵ ،تن از کارمندان قراردادی اين اداره را
برطرف کرده است .ادعا شده که اين کارمندان وجود واقعی نداشتهاند .اما هيأت حقيقتياب پارلمان در گزارشاش آورده
که اين  ۹۳۵کارمند قراردادی «خيالی» نيستند؛ ولی وکالی مجلس بايد از تعيين اين کارمندان اجتناب کنند .يک عضو
پارلمان گفت که بسياری از وکال با اعمال نفوذ به ريس داراالنشا مجلس نمايندگان کارمندانی را صرفا ً برای گرفتن معاش
و بهصورت غيرضروری و مؤقتی استخدام میکنند .البته اين هيأت صرفا ً با ده تن از مجموع اين کارمندان تماس گرفته،
نه با تمام آنها.خداینظر نصرت برای رد گم کردن فسادش درداراالنشاي مجلس  ۳۳ ،کارمند شورای ملی را بهصورت
گروهی برکنار کرده است .هيأت حقيقتياب دريافته که از آن جمله ،صرفا ً دو تن دوباره به کارشان بازگشتهاند .دليل اين
کار بهزعم نصرت آلوده بودن دستهای اين کارمندان به «خيانت» بوده است .اگر آنها مرتکب خيانت شدهاند ،چرا به
دادستانی مبارزه با فساد اداری معرفی نشدهاند؟ اين سؤال پاسخ ندارد.
گفته شده که برای مرکز ورزشی شورای ملی بيش از ۱۶هزار افغانی ،ميوهی خشک خريداری شده؛ اما نصرت به هيأت
حقيقتياب گفته که اين رقم برای خريد ميوهی خشک پيشنهاد شده ،اما خريداری نشده است.

دزد ي که خم به ابرونياورد

همايون،معاون اول مجلس گفته که در اول ميزان امسال زمانی که وی رييس جلسه بوده و در مورد فساد در داراالنشای
ولسیجرگه حرف میزده ،جريان پخش صحبتهای وی از تلويزيون ولسیجرگه قطع شده است .حليم تنوير ،کارمند
قراردادی و تبسم قباد سرپرست تلويزيون ولسیجرگه قطع پخش زندهی اين تلويزيون را نقض فنی عنوان کردهاند؛ اما
هيأت حقيقتياب گفته که بايد در اين مورد سرپرست اين تلويزيون مورد بازجويی قرار بگيرد.
خداینظر نصرت ادعا کرده که همايون از وی خواسته که کرايهی خانهاش را بپردازد ،اما برای اين ادعا هيچ سندی
نياورده است .همايون گفته که اگر نصرت قسم بخورد ،حاضر است از سمتش استعفا بدهد -وبسايت خبری «خبرنامه»
پيش از اين گزارشی در مورد محتوای گزارش هيأت حقيقتياب پارلمان منتشر کرده بود.
خداینظر نصرت ،رييس داراالنشای مجلس  ،بهجای آمر رسمی «تلويزيون ولسیجرگه» ،خانمی به نام «تبسم» را که
کارمند قراردادی شورای ملی است ،بهعنوان سرپرست اين تلويزيون تعيين کرده است .نتيجهی تحقيق هيأت حقيقتياب
نشان میدهد که پست آمريت تلويزيون به رياست ارتقا يافته و خداینظر نصرت تبسم قباد را بهصورت شفاهی بهعنوان
سرپرست اين تلويزيون تعيين کرده است .مقررهی امور کارمندان قراردادی تصريح کرده که کارمند قراردادی نمیتواند
بهحيث سرپرست خدمات ملکی توظيف شود .هيأت در حالیکه بخشی از ادعای فساد رييس مجلس و رييس داراالنشای
آن را تأييد کرده اما در نهايت فيصله کرده است که عبدالرووف ابراهيمی عالوه بر دقت بيشتر در اجرای وظايف
قانونیاش ۹ ،ميليون و ۱۴۴هزار افغانی را به بودجهی شورای ملی بازگرداند .به همين ترتيب ،رييس داراالنشاي
مجلس به سارنوالي معرفی شده است.
عبدالرووف ابراهيمی فيصلهی اين هيأت را پذيرفته اما انتقادها در ميان شهروندان به اين دليل افزايش يافته است که
پس از تثبيت اتهام فساد ابراهيمی چرا وی به دادستانی معرفی نمیشود.

