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 11/14/3112                              افغان جرمن آنالین

 با کرزی اضالع متحدهـ  ۀمشاجر
 از این ملک فساد باید بیرون رفت 

 از کابل راپور می دهد   - 32/2/3112 شپیگل آنالین 
Susanne Koelbl 

 

 
 

را از این لحاظ شامل لیست سیاه  (کام ِایر) ٬جمز متیز ٬امریکا در افغانستان ۀرتب عالیقوماندان  ٬جنرال سه ستاره
 کمپنی ها کرد که فرمایشات اردوی امریکا را حاصل نمی دارند.

 

حساب می شود: در مذاکرات با رئیس جمهور کرزی امریکائی ها حتی در مشاجره از لحاظ تنها خروج از افغانستان 
از گذشت کار گرفتند. موضوع مبارزه با فساد اداری  ٬که ظاهرا ً به قاچاق مواد مخدر متهم است شخصینی پیک کم

 می خواهند. خود را از افغانستان دیگر در بین نیست ـ امریکائی ها صرف خروج 
 

ریخ شده است: از هفته ها به این سو رهبر أت ءدوستی بین حامد کرزی و امریکائی ها جز ٬ستات زیاد مشکل امذاکر
  دولت افغانستان با امریکائی ها روی خروج قطعات چانه زنی دارد. 

ی باید در تا ده هزار عسکر امریکاې ۵ ٬اساسا ً دیگر چه را اجازه دارند 311۲بعد از  Gisقضیه از این قرار است که 
می خواهد عساکر امریکا  ستانافغان ولسی جرگۀکشور بمانند. هنوز در مورد مصونیت قضائی اتفاق نظر وجود ندارد. 

هیچگاه صورت عمل " این ٬یک دیپلومات امریکا می گویدولی رجعت داده بتواند.  دیوان قضاءرا در کشور خود به 
 نخواهد گرفت".

 

او می خواهد از امریکائی  ها درک کنند که این مرتبه در مقام عارض قرار دارند. امریکائی  ٬مگر کرزی می خواهد
 ٬که سفیر خاص امریکا به طور مثال هنگامی ٬ها در ظرف سال های گذشته که به وی تحقیرات زیاد را روا داشته اند

 انتقام بگیرد. ٬کوشش می کرد او را در انتخابات گذشته در برابر رقیبش تبدیل کند ٬«ریچارد هولبروگ»
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مهم  ۀقبل کرزی حکم کرد تا قوای خاص امریکا حتی االمکان بزودی والیت وردگ را که در واز یمدت کوتاه
آنچه که تا حال  ٬د. آنها باید باعث اذیت ساکنین قریه جات شده باشندنترک نمای ٬حمالت شورشیان به کابل می باشد

 توضیح نشده است.
 

 دید محققان امریکا ۀ"ِایرالین" در نشان
 قوماندان ٬قبل یدر برابر یک تصمیم تا مدت کوتاه ها خاصتا ً واضح  زهرآگین بودن مناسبات را عکس العمل افغان

را در لیست سیاه  (کام ِایر) شخصینشان می دهد. او خط هوائي  ٬«جمیس متیز»جنرال  ٬کشور امریکا در ۀرتب عالی
  شامل ساخت.  ٬شات اردوی امریکا را گرفته نمی تواننداین فرمای از که بیشتر یکمپنی های

 اتهام چیست: 
باید در طیارات مسافربری "خروارهایی" مواد مخدر را به آسیایی مرکزی قاچاق کند. این جریان اصالً   (کام ِایر)

صورتیکه کمپنی  در ٬امریکا همیشه بار بار کمپنی ها را از معامالت سود آور ۀمتحد ضالعا چیزی غیر عادی نیست. 
هیچگاه  ریاست جمهوری خارج می کنند و تا حال قصر ٬و اعمال جنایی دست بزنند (corruption)ها به فساد اداری 

حساس ارتباطات کرزی تماس می کند که دولتمرد افغان بیش از  بافتاحتجاج نکرده است. لیکن موضوع "کام ِایر" به 
کرزی کشور را در ضمن به یک دولت شاهی  ٬می گویند . راز داران قصرپشم می ریشددقت تام برای آن ه ده سال ب

 .کروپستان ـ کرزی  ـ دارد  اندام او قطعا ً مطابقت عوض کرده است که به قد و
 

در یک  James Cunningham٬ ٬از سفیر امریکا ٬به صورت غیر عادی به لحن خشن ٬افغانستان ۀوزارت خارج
اشته شود". حتی دفتر رئیس ذبدون فوت وقت به اختیار حکومت گ ٬یادداشت رسمی تقاضا کرد " تا همه اسناد موضوع

اشته ذدر صورتیکه ثبوت قانع کننده به اختیار گ  ٬یت جبران خساره به محکمه"جمهور در برابر اردوی امریکا با "شکا
 تهدید کرد. ٬نشود

 

و دولت هیچگونه سهمی  بوده  شخصییک کمپنی  (کام ِایر)ها به مشکل قابل فهم است زیرا  مگر عکس العمل افغان
در اخیر او باید به  زنبور دست زده است.  ۀدر یک خان ٬«جمیس متیز» ٬در آن ندارد. لیکن مشهود است که جنرال

دوباره به حیث داوطلب در قرارداد های امریکا اجازه دارد  (کام ِایر)از آن به بعد  فشار سیاسی کرزی تسلیم می شد. 
 کابل خود در زمینه تحقیق می کند. ٬«که آنرا باد می برد» ٬ـ با این توضیح شامل باشد

 

 دیل کثیف  سیاسی 
از شمال کشور از شهر مزار شریف می باشد. او به حیث مالک خوشگذران کمپنی با  ٬زمری کامگار ٬ینمالک ِایرال

شهرت دارد. او قبل از دهه ها به این سو با جنگساالر عبدالرشید دوستم پیوند اقتصادی دارد.  ٬رفقای مشکوک خود
ازبک را با آنها متهم می نمایند. او  در تجارت مواد مخدر هنوز حد اقل کاریست که استخبارات و حقوق بشر این 

خفه کرده و بعدا ً در قبرهای دسته جمعی به گور  ٬طالب را در کانتینرها انداخته سربازاخیر دوران طالبان باید صدها 
این جنگساالر  ٬تبعید رفت لیکن رئیس جمهور کرزی خود سپرده باشد. دوستم در اثر فشارهای بین المللی به ترکیه در

 دوباره باز گشتاند. 3112رد را در سال نام
 

آنزمان رئیس جمهور منتخب دیموکراتیک افغانستان از انتخاب دوباره اش به هراس بود. از این لحاظ کرزی با جنرال 
در صورتیکه به کرزی پشتون در  ٬حیثیت می گردید ۀاعاد ٬یک پکت کثیف را بست: " این جانی احتمالی جنگ

 ملیون ازبگ را تضمین می کرد". ی اقالً نیمأبرابرش ر
 

 قصر زمری کامگار و رفیق دوستم که از آن وقت به بعد بهترین روابط را با ٬(کام ِایری )این "دیل" را مالک کمپن
برای حکومت یا دعوت   (کام ِایر)کرد. کرزی خود ضمنا ً از طیارات  تاردوانی ٬در اختیار دارد ریاست جمهوری 

 رانس های بین المللی استفاده )جـِت سواری( می کند.های رسمی ممالک و کنف
 

 مسابقه در بدست آوردن قرارداد های پرثمر امریکا
 ٬معاون قبلی ریاست دفتر (٬کام ِایر)معلوم می شود. در موضوع  Labyrinthاز بیرون سیستم قدرت کرزی مانند یک 

نقش کلیدی را بر دوش دارد و نیز  ٬که اکنون به حیث وکیل الدعوا کار می کند ٬«کاون کاکر» ٬امریکائی افغان تبار
 ه ایوکیل دعوای مذکور به پخش آواز (٬کام ِایر)نمایندگی می کند. بعد از اقدام امریکا در مورد  (کام ِایر)از رئیس 
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رقبای بدنیت اطالعات غلط را دست زد که گویا کامگار نسبت به این اتهام "تکان شدید" خورده و عقیده دارد که 
 عمومیت می دهند.  

 

امریکائی ها و دیگر عرضه  ٬ها است که در آن افغان ه ایهای بلند قیمت در افغانستان یک ساح در واقعیت قرارداد
امله دارند. تنها در پرواز ها برای اردوی امریکا ساالنه تقریبا ً یک صد ملیون دالر مع کندنو  زدنکنندگان بین المللی 

 می شود.
 

در مرکز دید امریکائی ها وقتی قرار گرفت که سال گذشته به حیث قراردادی برای ملیون ها دیل داوطلب  (کام ِایر)
کرزی عروسی  ۀکه تا مدت کوتاه قبل با برادر زاد ٬ویس جاللی ٬هگردید. قرارداد عمده را پسر یک وزیر سابق داخل

 ٬فرمایش بلند قیمت را به دست آورد Veritasرد. چطور جاللی با کمپنی خود بعد از جنجال زیاد بدست آو ٬کرده بود
این امریکائی افغان تبار با یک کمپنی دیگر امریکائی افالس را باید اعالم  3111زیرا نخست در سال  ٬معلوم نیست

خود می خواست جای  در اختیار ندارد که از این لحاظ کامگار وی را به کشتی می کرد. همچنان "ویریتاس" طیاره 
 بدهد.  

در  ه ایاین شرایط توجه امریکائی ها را تحریک کرد و وقتیکه ِایرالین را تحت ذره بین قرار دادند آشکارا اشار
 ارتباط با مواد مخدر کشف گردید. 

 

 مبارزه با دولت مواد مخدر؟ دیپلومات ها شانه باال انداختند
از آن  و اکثر "حکومت نشینان"  فیصد تریاک مصرف شده را تولید می کند  ۰1با آنکه افغانستان در سطح جهان 

 ۀمواد مخدر ۀقطار اول شبک معلوم نیست که در آن یکی از "بارون های"  ه ایتا امروز هیچ قضی  ٬مستفید می گردند
س که در زمینه می خواستند فعالیت نمایند قبل از اینکه به محکمه کشانیده شده باشد. قوماندان های پولی ٬کرزی ها

 از وظیفه تبدیل شده اند.  ٬قاچاقبران را تعقیب کرده باشند
"میدان هوائی کابل مانند یک مسجد  ٬می گوید ٬را عهده دار بود کابلو: یک جنرال که قبال ً امور امنیت میدان هوائی 

 باز است." ۀدر عقب سه درواز لیو تحت امنیت شدید قرار دارد ـ  دیورو دروازۀاو عالوه می کند: "  ٬بزرگ است"
 

این اصل که افغانستان خواهد توانست بعد از خروج قطعات غربی بآلخره به  ٬ارهای مشاهدین مطلع می رسانندطاخ
ت تبدل به حقیق ٬اقتصاد و جنایت بدون حیا همکاری نمایند ٬حیث دولت مواد مخدر عرض وجود کند و در آن سیاست

 خواهد گردید.
 

لومات پیک دی  ٬که صرف به پیچدگی های بیشتر منجر می گردید" ٬خود را روشن می ساختیم ۀ"ما باید منابع تعیین شد
را بازهم دوباره به داوطلبی اجازه دادند. یک مشاجره با   (کام ِایر)چرا امریکائی ها  ٬امریکائی توضیح می دارد

قدرت قطعات اردوی امریکا و   ۀه روی یک موضوع زیاد حساس در مورد آیندپریزیدنت کرزی در حال مذاکر
 قیمت آن بسیار بلند می بود. ٬می گویدمذکور مقررات فعالیت شان کافی بود؟ دیپلومات 

 

از  ویسفارت های دیگر غربی نیز در زمینه شانه باال می اندازند. مبارزه در برابر "دولت ـ مواد مخدر" بآلخره جز
قرارگاه های صحرائی " ادارات تعقیب جزائی نیستند". معلومات  سفارت ها و ٬چوکات وظایف یونو پنداشته نمی شوند

دست و گریبان گردد؟ " تقریباً  اند٬ دوباره تقویه شده  ان کهلیکن کی می خواهد با جنگساالر ٬دست داشته کم نیستند
 اند که می خواستند".  این جانیان بآلخره آنچه را به دست آورده ۀهم
 .«صرف طالبان هنوز در برابر ما می جنگند» :گفتٔه یک نظامی غربی استبه 

 

 از وظایف در افغانستان چه می ماند؟
 

 کم گرفته بتواند. یک دولت با یک دستگاه امنیت که در نهایت قدرت کافی داشته باشد تا جلو طالبان را کم از 

 ط جنگساالران خشن و وحشی اداره می شود.یک کشور که نظم آن در آینده توس 

 بی فیصله می ماند که کی را به حیث خلف کمک کند  ٬و یک پریزیدنت که به حیث پادشاه ساز الی ماه اخیر
 ببیند.   ٬عالیق خود که سال آینده گوشه می گردد ۀنشاند و به حیث دست
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ر غربی می گوید. " ما اکنون پیروزی را اعالن یک سفی  ٬" طبعا ً " مؤفق همین طور است؟  ۀآیا یک چنین وظیف
 کرده و محل را ترک می گویم".

 
 پایان
 

 
 

 که از طرف پریزیدنت کرزی و حکومتش متواتر مورد استفاده قرار می گیرد  (کام ِایر) شخصی کمپنی طیاره ای از
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