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                                                          2021مارچ    04پنجشنبه     آژانس خبر رسانی پژواک                                               

 !؟ گدلن یست و کجای کار میمقصر ک

 عزیز! ما به کجا روان هستیم و کشور ما را به کدام جهت می کشانند؟ هموطنان  

ت تقدیم داشته  در بندر اسالم قلعۀ هرات قبالً گزارشی با تبصره و نظر خدم  سوزی   در مورد آتش 

در زمینه خدمت تقدیم    پنج کمیسیون مختلف  های یافته  بودیم. اینک نتیجۀ تحقیقات و بررسی ها و  

 چه میگذرد.  باد آمی شود تا با چشم و سر دیده شود که در آن خراب 

ادارۀ ملی ستندرد چرا   نیز  عزیز احمدزی رئیس برحال  رئیس گمرک اسالم قلعه و دیگر بلند    و 

 پایگان به پنجۀ قانون سپرده نمی شوند؟ 

 مقصر اصلی و اساسی این فاجعۀ عظیم کی و یا کی ها هستند؟ 

باشندگان مظلوم منطقه را چگونه  ظیم وارده به کارگران، حماالن، دریوران، تاجران و  خسارات ع

 ؟ می پردازند و از کدام بودجه

   :این شما و اینهم گزارش  

 پیش از آتشسوزی در بندر اسالم قلعه، خانه سامان به حیث نمونه گیرنده مقرر شده بود 

ندارند، در بندر  (: یک خانه سامان وزارت دفاع ملی و برادرش که سواد  ٩٩حوت  11کابل )پژواک، 

اسالم قلعۀ هرات به حیث مسئول نمونه گیرى و همکار مقرر شده اند؛ اسناد نشان میدهد که در نتیجۀ  

 .غیرمسلکی بودن آنان و افراد دیگر در بندر اسالم قلعه، آتشسوزی صورت گرفته است 

ز این به صفت  بر اساس اسناد به دست آمده، عزیز احمدزی رئیس برحال ادارۀ ملی ستندرد، پیش ا

رئیس منابع بشری وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه نموده است. وی پس از رفتن به ادارۀ ملی ستندرد،  

برخی کارمندان وزارت دفاع را در بخش های مختلف این اداره به حیث سرپرستان مقرر کرده  

 .است 

اربری به آتش کشیده شد  ماه دلو صدها موتر ب   2٥در نتیجۀ آتشسوزی در بندر اسالم قلعه، به تاریخ  

 .که به گفتۀ تاجران، نزدیک به یک میلیارد دالر خساره وارد کرده است 
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تن کشته و    40برخی منابع همچنان به آژانس خبری پژواک گفته اند که از اثر این آتشسوزی، حدود 

 .صدها تن دیگر زخم برداشتند، که عامل آن را موجودیت افراد غیر مسلکی می خوانند 

 خانه سامان وزارت دفاع ملی و برادرش کی ها هستند؟

پسر حضرت شاه که سواد نیز ندارد، به امضاء و   عابدشاه بر اساس برخی اسناد به دست آمده،

حیث همکار مدیریت نمونه گیری  منظوری عزیز احمدزی رئیس عمومی ادارۀ نورم و ستندرد، به  

 .نورم و استندرد در بندر اسالم قلعه، مقرر شده است 

هزار افغانی، برای مدت    1٣، در بدل معاش ماهانه  1٣٩٩عابد شاه پس از تاریخ اول ماه جدی سال  

 .شش ماه در این سمت مقرر شده است 

، به حیث خانه  1٣٩٨رب سال  در یک مکتوب آمده است که خواجه عابد شاه، به تاریخ پنجم ماه عق

 .سامان در ریاست امور ساختمانی وزارت دفاع ملی مقرر شده است 

خواجه عابدشاه درجه و موقعیت تحصیلی ندارد، وی همچنان با زبان   در این مکتوب آمده است که 

 .های خارجی بلدیت ندارد 

با امضاء و منظوری   1٣٩٩برادر خواجه عابدشاه، از تاریخ دوم ماه میزان سال   صابرشاه همچنان 

هزار افغانی، در گمرک اسالم قلعه به حیث مسئول نمونه    1٣عزیز احمدزی، در بدل معاش ماهانۀ  

 .گیری، گماشته شده است 

به حیث نمونه گیرنده در آمده است: “خواجه صابرشاه،  بندر    در مکتوب  نورم و ستندرد  آمریت 

تورغوندی در هرات مقرر شده؛ اما بر اساس خواست شفاهی ریاست عمومی ملی ستندرد موصوف  

 ”.به حیث مسئول نمونه گیری در بندر اسالم قلعه ایفای وظیفه می کند 

ملی   در همین مکتوب که از تقاضای شفاهی یادآوری شده است، عزیز احمدزی رئیس عمومی ادارۀ  

 .ندرد، امضاء کرده است ست

در یک مکتوب دیگر در مورد صابرشاه، همچنان آمده است که موصوف، تحصیل و تجربه کاری  

 .را ندارد 
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، از مقرری های  1٣٩٩از سوی دیگر کارمندان ادارۀ نورم و ستندرد، به تاریخ هفت ماه حوت سال  

را عنوان محمد   شکایت نامه وظیفوی، یکغیرمسلکی، اختالس و سوء استفاده از صالحیت های  

 .اشرف غنی رئیس جمهور کشور فرستاده اند 

در یک بخش از این شکایت نامه آمده است که رئیس ادارۀ نورم و استندرد، دو برادرش به نام های  

حیث نمونه گیرندۀ مواد در بندر اسالم قلعه در والیت هرات، مقرر کرده    صابرشاه و عابدشاه را، به 

 .است 

به گفتۀ منبع؛ این افراد هیچ تجربۀ کاری ندارند و به دلیل غیر مسلکی بودن آنها، در بندر اسالم قلعه  

 .آتشسوزی صورت گرفته و به مردم خسارات سنگین وارد کرده است 

ب هللا نمونه گیرندۀ دیگر، پس از آتشسوزی در بندر اسالم قلعه،  منبع گفته است که صابرشاه، و نجی

 .از سوی پولیس هرات بازداشت شده اند و اکنون از نزد آنها تحقیقات جریان دارد 

 :برخی کارمندان دیگر وزارت دفاع ملی نیز در ادارۀ نورم و استندرد مقرر شده اند

گر بخش های وزارت دفاع ملی که نامبرده رئیس  طبق اسناد به دست آمده از ادارۀ منابع بشری و دی

تن در بست های مهم تخنیکی به حیث سرپرستان تعیین گردیده اند، که    10این اداره بود، بیش از  

نه تنها خالف رشتۀ تحصیلی و تجربۀ کاری مقرر شده و باعث ضایع شدن عواید ملی می شوند؛  

 .عد شده است بلکه در کنار آن، برای فساد نیز زمینۀ بزرگ مسا 

 :پژواک به طور نمونه، اسناد سرپرستان ذیل را به دست آورده است 

میوند را، به گونه سرپرست در بست    21۵فرزند عطاهللا آمر منابع بشری قول اردوی   رحیم للا  -1

آمریت ستندرد والیت   قلعه،  اسالم  بندر  اسناد  آمریت البراتوارهاى مدیریت عمومی تصدیق  سوم 

 .هرات توظیف نموده است 
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https://pajhwok.com/wp-content/uploads/2021/03/5.pdf


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

فرزند محمد یوسف مدیر استخدام کارکنان خدماتی ریاست منابع بشری وزارت دفاع   عبدالولی-2

ملی را، به گونۀ سرپرست در بست چهارم مدیریت عمومی تصدیق اسناد بندر اسالم قلعه آمریت  

 .موده است ستندرد والیت هرات توظیف ن

فرزند حاجی زمرک کارشناس تشکیل ریاست منابع بشری وزارت دفاع ملی، به گونه   عزیز للا-٣

سرپرست در بست چهارم مدیریت عمومی تصدیق اسناد بندر اسالم قلعه آمریت ستندرد هرات، مقرر  

 .ت گردیده اس

فرزند گدا کارمند بست چهارم ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی، به گونه سرپرست در   مسعود-۴

بست چهارم مدیریت عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد بندر تورغندی آمریت ستندرد هرات، مقرر  

 .گردیده است 

بنت محمد یعقوب کارمند بست چهارم اقالم اعاشه مدیریت تنظیم و اداره عینیات ریاست   مریم- ۵

پالیسی لوژستیک، معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی را، در بست آمریت  

 .ملی ستندررد طور سرپرست توظیف نموده است اسناد و ارتباط اداره 

فرزند عبدالعظیم مدیر استخدام کارکنان خدماتی ملکی ریاست منابع بشری وزارت   احسان للا  -۶

اسالم قلعه، توظیف نموده است.  دفاع ملی را، به حیث سرپرست مدیر عمومی تصدیق اسناد در بندر  

مدیر عمومی تصدیق اسناد بندر حیرتان    ۴فرزند محمد عظیم را در بست   لطف للا عشرت برادر وی

 .مقرر نموده است 

است  آمده  رسیده،  پژواک  دست  به  که  مکتوب  یک  احمدزی “ :در  مدیریت   احسان للا  سرپرست 

ظهر،    12ساعت    1٣٩٩قوس    2٩عمومی تصدیق اسناد بندر اسالم قلعۀ این اداره بوده که به تاریخ  

غرض اجرای وظایف رسمی، از شهر هرات به طرف اسالم قلعه عازم گردید، که در مسیر راه  

 ”.الدرک شده است 

به اساس اسناد به دست آمده، در برخی بنادر کشور نیز برخى افراد، از سوی اداره ملی ستندرد، به  

 .ۀ کاری ندارند حیث سرپرستان تعیین شدند، که اکثر آنها در بخش ذیربط ، تجرب

سکرتر رئیس عمومی اداره ملی ستندرد را در بست سوم آمریت ستندرد حیرتان   احمد فواد حبیبی 

 .والیت بلخ، طور خدمتی توظیف نموده است 

  12فرزند محمد حنیف کارمند بست چهار سکرتریت والیت نیمروز، که فارغ صنف   شریف حنیفی 

 .بوده، در بست سوم سرپرست آمریت نیمروز مقرر گردیده است 
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اداره ملی   افراد نزدیک عزیزاحمدزی رئیس عمومی  افزاید که همت هللا وزیری که از  منبع می 

داشتن کدام رسمیات در اداره ملی ستندرد، با تمام آمرین بنادر در تماس و ایشان  ستندرد بوده، بدون  

را تهدید مینمود و به این طریق از ایشان با اشارۀ مستقیم احمدزی اخاذی میکرد و تمام بنادر، به او  

جوابده بود. ناگفته نباید گذاشت که درین اواخر، احمدزی حکم سرپرستی وزیری نام را از اداره  

 .وری اخذ نموده و فعالً به صفت رئیس ارزیابی مطابقت ایفای وظیفه مینماید ه امور ریاست جم

کمیسیون اصالحات اداری: برخی بست های اداره نورم و استندرد از سوی سرپرستان اداره می  

 .شود

هم  11ت اداری و خدمات ملکی، بتاریخ چهارم ماه  حاریاست عمومی خدمات ملکی کمیسیون اصال

به مسئوالن اداره نورم و استندرد گفته است که بیشتر بست     ٦٥0نمبر   مکتوب ، در 1٣٩٩سال  

 .های این اداره، از سوی سرپرستان مدیریت می شود 

به آنها مشخص کنند، تا آنرا  خواسته است که بست های خود را  د کمیسیون، از اداره نورم و استندر

 .اعالم و برای شان مسئولین تعیین گردد 

دیگر، از منابع بشری این اداره خواسته   مکتوب همچنین بخش تخنیکی اداره نورم و استندرد، در یک

حات اداری و خدمات ملکی، بست های خالی و سرپرستان  است که به اساس خواست کمیسیون اصال

 .را مشخص نموده و به رقابت آزاد بگذارد 

 .اتاق تجارت هرات: کارمندان ادارۀ نورم و استندرد در بندر اسالم قلعه، غیرمسلکی می باشند

محمد رفیع رحمانی آمر اجرائیوی اتاق تجارت هرات، به پژواک گفت برای چک کردن مواد، مکان  

 .مناسب در بندر اسالم قلعه وجود ندارد 

وی افزود: “کارکنان اداره نورم و استندرد در این بندر، نمونۀ گاز را میگیرند و آنرا در هوای آزاد  

 .امتحان می کنند، که این خودش بر غیرمسلکی بودن آنها داللت می کند 

گیری از حوادث، اقدامات ایمنی  وی عالوه کرد که اداره نورم و استندرد، برای نگهداری مواد و جلو

 .را در این بندر نیز در نظر ندارد 

 .از سویی هم اداره نورم و استندرد، این اظهارات را رد می کند 

اداره نورم و استندرد  آژانس خبری پژواک، تمام موضوعات یادشده را با عزیر احمدزی رئیس 

 .که سواالت پژواک را جواب بدهند شریک کرد؛ اما وی گفت به تیم مطبوعاتی وظیفه سپرده است 

برشکی حنفی مسئول مطبوعاتی اداره یادشده، به پژواک گفت که اداره نورم و استندرد، به شمول  

 .بندر اسالم قلعه؛ در تمام بنادر کشور هیچ کارمند غیر مسلکی ندارد 
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عابدشاه به حیث    افزود که در بندر اسالم قلعه، به نام صابرشاه هیچ کارمندی وجود ندارد؛ اما وی 

 .همکار نمونه گیری در این بندر کار می کند و فقط کارهای عادی آن را انجام می دهد 

حنفی، در جواب این سوال که کارمندان وزارت دفاع در این اداره گماشته شده اند گفت: “نامهای  

 ”.درد نداریم کسانیکه شما یادآوری کردید، ما به این نام ها هیچ کارمندی در ادارۀ نورم و ستن

موصوف در رابطه به آتشسوزی بندر اسالم قلعه گفت که این آتشسوزی، در جریان نمونه گیری  

صورت نگرفته؛ به همین خاطر به کارکنان و تاجران ادارۀ نورم و استندرد، خساره اى وارد نشده  

 .است 

 

 

 


