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ھوادار پورتال: فرستنده  

٢٠١٣ نومبر ١٠  
  

 !سيد مخدوم رھين متھم به اختالس
 

 
 

بازسازی آثار سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و فرھنگ به اختالس يک ميليون دالر از کمک ھای يونسکو برای 

  .شده استباستانی افغانستان متھم 

اين پول ھا در حساب بانکی آقای رھين ريخته : گزارش ، سه مقام پيشين وزارت و اطالعات فرھنگ می گوينديک به 

شده است و ھيچ استفاده ای از آن در آثار باستانی و آموزش کارمندان اين وزارت صورت نگرفته است اما وزير 

 ھزار اين مبلغ را به دست آورده و آن را ھم ۴٠٠بيشتر از : داطالعات و فرھنگ اين گزارش را رد می کند و می گوي

 .بر بنياد قرار داد به مصرف رسانده است

يک ميليون دالری را برای بازسازی آثار باستانی افغانستان و ۀ سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و فرھنگ تفاھمنام

 که در ،از اين پول ھيچ استفاده ای در اين دو بخش رساند اما ء به امضا٢٠٠٣آموزش کارمندان اين وزارت در سال 

 . صورت نگرفته است،قرارداد ذکر شده است

از اين پول و چگونگی مصرف آن نه وزارت ماليه و نه : سه کارمند پيشين اين وزارت به روزنامه ديلی بست گفتند

 .ساير مقام ھای وزارت اطالعات و فرھنگ خبر داشت

 .تقيم در حساب بانکی وزير اطالعات و فرھنگ ريخته شده است مسۀ آن ھا به گونۀبه گفت

در اين گزارش آمده است وقتی که آقای رھين در يک سفر به ھند به سر می برد، وزارت اطالعات و فرھنگ کميته ای 

 .را موظف ساخت تا اين موضوع را بررسی کند
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 دالر و بار ۵٠٠ ميالدی ٢٠٠۴ از يکی آن در سال  معلوماتی حساب بانکی آقای رھين را دريافت کهۀ برگ٢اين کميته 

 . ھزار دالر برداشته شده بود٨٠ ھزار دالر و بار سوم مبلغ ۶٠ديگر از ھمين حساب بانکی 

 ھزار دالر ۴٠٠در اين جريان بيش از :  اين اتھامات را رد می کند و می گويدۀی وزير اطالعات و فرھنگ ھماز سوئ

  .ورده است و آن را مطابق با مواد قرارداد به مصرف رسانده استرا از اين قرارداد به دست آ
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