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»  خانوادگیمؤسسۀ سوداگری« آيا رهبر افغانستان کشور را به يک: کرزیآل شرکت تجارتی 
  مبدل کرده است؟

مانده است ولی عالمۀ پرسش باالی سر رئيس ناقی ت افغانستان ب به انتخاباچند روزی بيش 
  .جمهور کرزی و خانواده اش همچنان با خيره چشمی پابرجاست

   درکابلBen Farmer در واشنگتن و Alex Spilliusنوشتۀ 
  ٢٠٠٩ آگست ٧لندن، » تلکراف«منتشرۀ 

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده
  

 اخيرًا از وزرای کابينۀ افغانستان خواسته شد
رئيس . تا دارايی های شخصی خود را اعالم دارند

جمهور کرزی اظهار داشت که مجموع دارايی 
شخصی اش بالغ بر ده هزار دالر نقد و مقداری 

اين ادعا مؤجد قهقهه های بلندی . زيورات است
دربين غربيان مقيم کابل گرديد، اما اينچنين خوش 
طبعی ها و خوش بخندهای دپلوماتيک نقابيست 

ی نگرانی های عميقی درين مورد که رهبر برو
افغانستان کشور را به يک تشبث بازرگانی 
خانوادگی، يعنی شرکت تجارتی ای مبدل ساخته 
است که دران عده يی برخوردار از عنايت و 

و بيگانه ساختن عامۀ مردم وهمدل شدن  التفات خاص رئيس جمهور زمينه و امکان ثروت اندوزی را تا حد راندن
  .ن با طالبان بدست آورده اندآنا

که برای اولين بار زير اداره و انسجام خود آگست  ٢٠کشور برای راه اندازی انتخابات رياست جمهوری بروز 
افغان ها صورت می گيرد آمادگی می گيرد، اما درين حال سواليه هايی که باالی سر رئيس جمهور و اعضای 

  . نموده اندخانواده اش معلق اند اهميت بارزتری کسب

دارايی مجموعی آل کرزی به مليون ها دالر می رسد که بيشترآن پس از به قدرت رسيدن حامد کرزی به دنبال 
، زمانی که آل کرزی از اياالت متحده يعنی جايی که مادر حامد کرزی با پنج ٢٠٠١سرنگونی طالبان در سال 

  .   به آنجا پناه برده بودند، اندوخته شده است١٩٧٩ همشيرش پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی در سال

يکی از ثروتمند ترين   ساله برادر ارشد دوم در حال حاضر۵۴از شش برادر رئيس جمهور، محمود کرزی 
افراد اين کشور است که اينهمه مال و منال را مديون ملکيت ها و امتيازات جديدًا کسب شده در معادن کشور، يک 

در افغانستان می » نمايندگی اختصاصی موترهای تويوتا«ازی، يک شرکت ساختمانی و قرارداد فابريکۀ سمنت س
 در زنجيزه يی از رستوران های بی زرق و برق خانوادگی در شهر های بالتيمور، سان ٢٠٠١وی تا سال . باشد

 .فرانسسکو و بوستون اياالت متحده سهمدار کوچکی بود

رئيس جمهور را متهم می سازند که مهرۀ عمده  سالۀ ۴٨ی برادر کوچک دپلومات های غربی احمد ولی کرز
وی . می باشد)  مليارد دالر ارزيابی کرد٣٫۴که ملل متحد سال گذشته ارزش آنرا برابر با (در سوداگری هيروئين 

منيتی که با قاطعيت اين اتهامات را رد می کند مالکيت قطعات وسيع زمين، شرکت های حمل و نقل و محافظين ا
  .خصوصی در کندهار يعنی دومين شهر بزرگ کشور را بدست آورده است
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در واشنگتن بدگمانی های فزاينده يی وجود دارد که رئيس جمهور خود بی سرو صدا سرمايۀ شخصی ای بر 
يک منبع امريکايی . مبنای سؤ استفاده های برادران و شبکه يی از برادر زادگان و دوستان شان انباشته است

: زديک به وزارت دفاع امريکا اذعان داشت که شواهد انکارناپذيری درين زمينه وجود ندارد، الکن وی افزودن
هستند کسانی که معتقدند که رئيس جمهور افغانستان فاسد تر از آنست که می نمايد، ولی او توانسته است «

ه روزنامه نگار ديلی تلگراف اظهار وحيد عمر سخنگوی حامد کرزی ب» .ديوارهايی در گرداگرد خود برافرازد
سائر . بيش نيست» چرندياتی«داشت که اتهامات اينکه رئيس جمهور يا اعضای خانواده اش در فسار دست دارند 

مامورين امريکايی به اين باورند که بزرگترين گناه رئيس جمهور اين است که در سرودست شکستن ها برای 
متيازات در بازسازی کشور خويشاوندان خود را در برابر رقيبان شان مورد بدست آوردن قراردادهای سودآور و ا

  . لطف و عنايت قرار داده است

سی سال جنگ افغانستان را در وضع رقتباری قرار داده و کمبود راه ها، شفاخانه ها، برق و آب پاک کشور را 
 مليارد دالر به ٢٠تند کسانی که با بمبه شدن اما در ميان ويرانه ها و خرابه ها هس. درمانده و بيچاره ساخته است

شماری هم درين ميان بهتر و بيشتر از محمود . »دو شش آمده اند«پروژه های بلند پروازانۀ اعادۀ ثبات به کشور 
يک کارشناس افغانی اظهار داشت .  کرزی و احمد ولی کرزی برادران رئيس جمهور به نان و نوايی رسيده اند

وی زمين ها و معادن ملکيت عامه را به فروش .  با شيوۀ قرون وسطايی امور را اداره می کند)حامد کرزی(او «
او حتی با اساسات ادارۀ کشوری در نخستين . رسانده و اوباشان را در کار حکومت داری دست باز داده است

کلنتن وزير خارجۀ هيلری (اما پس از يکسال انتقاد شديد بر رئيس جمهور » .گامهای عصری شدن آشنا نيست
و فشار بی ثمر پشت پرده بر آقای ) نکوهش کرد» دولتی مبتنی بر مواد مخدر«اياالت متحده افغانستان را منحيث 

کرزی برای پاک سازی دولتش، امريکايی ها و بريتانوی ها ناگزير شده اند احتمال پيروز شدن رئيس جمهور 
  .داريم بپذيرندبرحال را در انتخاباتی که در آستانۀ آن قرار 

 رقيب انتخاباتی قرار دارد اما توان برتر مالی، تفقدات و ٣٦آقای حامد کرزی در برابر مجموعۀ رنگارنگ 
در يگانه نظرسنجی کشور که اخيرًا . حاتم بخشی ها و شبکۀ کمک کنندگانش انتخاب مجددش را محتوم ساخته اند

راه اندازی  (International Republican Institute)» انستتيوت جهانی جمهوريخواهان«در ماه می از طرف 
٪ آرأ به ٧ آرا در جلو و داکتر عبداهللا عبداهللا وزير خارجۀ پيشين و نزديکترين رقيبش با ٣١شد آقای کرزی با ٪

  .دنبالش روان بود

پنجمين که افغانستان  اظهار داشت (Transparency International)سال گذشته سازمان بين المللی شفافيت 
کشور فاسد در جهان پنداشته می شود، که اين جايگاه نظر به سال پيشتر از آن که افغانستان در مقام نهم قرار 

دپلومات های غربی در صحبت های خصوصی خود اميدواری چندانی نشان نمی . داشت صعود را نشان می دهد
يی نمايد يا ترکتازی اعضای خانوادۀ خود را دهند که رئيس جمهور در دورۀ دوم زمامداری اش فساد را چاره جو

جنگ افغانستان را به سبب موجوديت فساد خواهيم «: يکی از دپلومات ها با خاطر دژم اظهار داشت. مهار زند
  .»باخت

کانگرس امريکا با نظرداشت اينکه بس محتمل . واشنگتن بی ترديد آقای کرزی را دقيقًا زير نظر خواهد داشت
 اوباما و وزارت دفاع امريکا ملياردها دالر ديگر را برای هزينۀ جنگ افغانستان تقاضا نمايند، است رئيس جمهور

سياست امريکا در قبال افغانستان را در معرض ارزيابی قرار داده است و آمادگی می گيرد تا دريافت های خود را 
  . بزودی گزارش دهد

ه خواستار تحقيق در مورد سود و سودا های خانوادۀ داؤد سلطان زوی يک عضو مستقل پارلمان افغانستان ک
کرزی شده است می گويد که از قشر نخبگان سياسی و روند انتخاباتی ايکه آفت زدۀ اتهامات دغلکاری و تخويف 

افغانان برين امر آگاهند که می توان «وی می گويد . رأی دهندگان است سرخوردگی و دلسردی عميق وجود دارد
  »آنها می پرسند چرا جامعۀ بين المللی زير گلوی چنين رهبری دوشاخه داده است؟. شتحکومت بهتری دا

افغان ها اعتماد و اعتقاد به حکومت خود را بخاطر سطح بيسابقۀ فساد از «: يک دستيار کانگرس امريکا گفت
چاره سازی نتواند جهد و تالش امريکا در برخی حلقات برآنند که اگر رهبری کشور اعادۀ اعتماد را . دست داده اند

  . افغانستان به ناکامی منجر خواهد شد
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 نيروی تقويتی به افغانستان را صادر کرد اما متحدين ائتالف ١٧٠٠٠رئيس جمهور اوباما امسال امر ارسال 
ديويد مليبند وزير . ضد طالبان می دانند که نيروی نظامی به تنهايی قيام درحال پهنه گيری را پايان نخواهد داد

آنانی که «خارجۀ بريتانيا طرفداری خود از مذاکرات صلح با جناح های ميانه روتر طالبان را اعالم نموده است تا 
عالوه براين بازسازی کشور و چاره » .آشتی پذيرند به زندگی در چوکات قانون اساسی افغانستان فراخوانده شوند

جنرال سر . مردم جنوب کشور از زير بال طالبان حائز اهميت اساسی استجويی بيکاری در بيرون کشاندن عامۀ 
جنگ «: ريچارد دانات رئيس ارکان قوای ائتالف که مدت کارش ختم شده اخيرًا در بيانيه يی اظهار داشت

  ».افغانستان جنگيست ميان مردم از طرف مردم برای مردم

ی خرابه و ويرانه يعنی امتياز مالکيت يگانه شاهکار محمود کرزی بدست آوردن جايزۀ طاليی در کشور
.  از طرف وزارت معادن و صنايع راه انداخته شد٢٠٠٧فابريکۀ سمنت سازی کشور در حراجيست که در اپريل 

شرط مزايده آن بود که مزايده کنندگان جهت اثبات دوام پذيری و ماندنی بودن خود مليون ها دالر پول نقد نشان 
.  مورد عنايت وارد ساخته شد1ی ساطان زوی اين شرط در آخرين دقايق به نفع کانسورسيومبه عقيدۀ آقا. دهند

به نحو « نفر درين امتياز با وی شريکند و معامله ٣۴محمود کرزی به روزنامۀ ديلی تلگراف اظهار داشت که (
آن کمتر از وی گفت که فابريکه در حال حاضر در ضرر است و وی در . صورت گرفته است» علنی و شفاف

  .)٪ سهم  دارد١٠

آقای محمود کرزی که با ريش پاک تراش شده اش به سهولت بين منزلش در ميری لند امريکا و کابل خانه بدل 
می کند و به آسانی بين دريشی های خوش دوخت بازرگانان و لباس سنتی افغانی جامه بدل می نمايد، از قرضۀ 

 Overseas Private Investment)ذاری خصوصی در ماورای ابحار حداقل پنج مليون دالری مؤسسۀ سرمايه گ
Corporation)  که يک مؤسسۀ دولتی امريکايی می باشد برای تمويل پروژۀ اعمار ساختمان ها در کندهار و

  .اعمار بالک های اپارتمان های رهايشی در کابل نفع برده است

الی سرک ها و جاده های خاک آلود و پر از چقری و از آنجاييکه از هر چهار موتر داغان و قراضه ايکه با
چقری افغانستان در حال رفت و آمدند سه تای آن تويوتا می باشد، قرارداد نمايندگی اختصاصی تويوتا در 

آقای کرزی اظهار داشت که وی اين معامله را در امريکا . افغانستان معامله يی بالقوه نهايت پرسود بوده می تواند
از کارکردن با کسی که با يک سياستمدار پيوند دارد کمی دل « است و گفت که در ابتدا کمپنی تويوتا انجام داده

  ».نادل بود ولی توانايی و مفکوره های بازرگانی ام آنها را متقاعد ساخت تا قرار داد را بمن بدهند

الک تجارتخانۀ بزرگی آقای محمود کرزی يکجا با شريک تجارتی اش شيرخان فرنود رئيس کابل بانک که م
در دوبی می باشد همچنين رتق و فتق امور نهاد پرقدرت اتاق تجارت افغانستان را که دروازه بان سرمايه گذاران 

تاجران نزد من «زلمی خليل زاد سفير سابق امريکا در کابل گفته است که . خارجی پنداشته می شود بدست دارد
رزی از معامالت و شرکت های جديد تجارتی و اقتصادی حق خود را می آمدند و شکايت می کردند که محمود ک

وقتی کسی که با رئيس جمهور پيوند خانوادگی دارد «: آقای سلطان زوی عضو مستقل پارلمان گفت» .می خواهد
توخود حديث مفصل بخوان ازين "می تواند چنين ثروت بی حد و حصر را در چنين زمان کوتاهی بدست آورد، 

  » ".مجمل

عدم توانايی رئيس جمهور در مهار کردن فعاليت های سود و سودای برادر کوچکترش احمد ولی کرزی باعث 
. احساس ناکامی و درماندگی شديد چه در بين مقامات رسمی غربی و چه در بين مقامات رسمی افغانی شده است

انسجام امور انکشافی اين واليت سال دارد رئيس منتخب شورای واليتی کندهار که مسئول ۴٨احمد ولی کرزی که 
بر وی اتهام تهيۀ امکانات ترانسپورتی و گرفتن امنيت قاچاقبران مواد مخدر که ميان ايران، ترکيه . است می باشد

يک کارشناس غربی اذعان داشت که ثبوت مستند دست داشتن . و از آنجا به اروپا در حرکت هستند زده می شود
وی نقش خود را با احتياط زياد می پوشاند الکن «. رت غير قانونی وجود نداردآقای احمدولی کرزی درين تجا

خود احمد ولی کرزی » .اياالت متحده اطالعات مؤثقی در مورد ارتباط ميان احمد ولی کرزی و مواد مخدر دارد
يچ کس در ه. من هيچگاه در تجارت مواد مخدر دست نداشته ام«خوانده می گويد » بی اساس«چنين اتهامات را 

توماس جانسن متخصص امور افغانستان در » .جامعۀ جهانی نتوانسته است تاکنون درين زمينه ثبوتی ارائه دهد
احمد «:  در کليفورنيای امريکا گفت(Naval Postgraduate School)مؤسسۀ تحصيالت عالی نيروی دريايی 
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... تجارتی و اقتصادی را کنترول می کندقدرت در کندهار است و رسمًا تشبثات عمدۀ دالل عمدۀ ولی کرزی 
  ».واينکه برادر آدم رئيس جمهورباشد درين زمينه گپ بدی نيست

جيک شرمان يک مامور پيشين ملل متحد در افغانستان که اکنون در مرکز همکاری های بين المللی دانشگاه 
کار می کند  گفت که احمد  (New York University's Centre on International Cooperation)نيويارک 

وی در . ولی کرزی از جملۀ چند تن سران قومی بود که از خدمات خصوصی امنيتی مفاد هنگفتی به جيب می زد
مورد اين خدمات که برای قطارها، عمله های ساختمانی يا تيم های لوژيستيکی وارد شده به پايگاه های عملياتی 

صحبت درين مورد صحبت از مبالغ بس هنگفت يعنی صدها «:هار داشتمقدم نقش نگهبانان را بازی می کنند اظ
  »  .مليون دالر است که همۀ آن بصورت نقد و بدون بررسی و نظارت زياد دست به دست می شود

برادر کوچکتر کرزی همچنين شرکت های بارچاالنی دارد و گفته می شود که با چشمداشت تزريق کمک های 
 سپاه اضافی خارجی به افغانستان قطعات وسيع زمين را در اطراف شهر کندهار ٢٠٠٠٠خارجی در پهلوی آمدن 
نيست » کاخ های خشخاشی«وی در قصرپر زرق و برقی زندگی می کند که بی شباهت به . خريداری نموده است

يک . ندکه در اطراف شهرهای کندهار و کابل افراشته شده و ادعا می شود که با پول مواد مخدر اعمار گرديده ا
همانند يک کاخ ساحلی فلوريدا است، با تفاوت اينکه در «بازرس امريکايی در مورد خانۀ احمد ولی کرزی گفت 

  ».دامنۀ شهر کندهار در نزديکی تيم بازسازی واليتی ارتش کانادا قرار دارد

ن معدود زور در افغانستان ثروت به جيب چند ت. اين خانه ها نماد چشمگير نابرابری های اين کشور است
داران و قدرتمندان سرازير شده است در حاليکه شرايط برای اکثريتی که در مرداب جنگ دست و پا می زنند 

  . رقتبار باقی مانده است

  

 
  4از  4 :صفحاتتعداد 
de.german-afghan@maqalat  لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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