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دولت جمهوری اسالمی جمهمور رئیس ! مصارف جاللتماب 
 و حال زار ملت افغان افغانستان

  
با مرور اخبار عکس دو طفل افغان را که سه روز  .آغاز کردم ، آلمانیخودرا با شپیگل آنالین روزطبق عادت  مطالعۀ 

 .تان میگزرانمآنرا کاپی کردم و در پایان از نظر . در یکی از کمپهای مهاجرین داخلی در حومۀ کابل گرفته شده دیدمقبل 
 
 

 
 

 در گل و لوش کابل مافرزندان وطن چهرۀ حزین امروز 
 

خدا دانست و من  وضاحت دیده میشودسرخ طفلک که نشانۀ سردی هوای یخبندان کابل بو دستک های با دیدن این عکس 
خودرا باز نموده و خبر  صفحۀ دیگری از کمپیوترم رفتم و افغان جرمن آنالیندوباره بسراغ  . میدانم که باالیم چی گذشت

عکس ارش اضافه شده زکه در این گچیزی  .پائین را بدون کم و کاست کاپی کردم تا ازنظر خوانندگان عزیز گزارش دهم
زندگی نصب نموده ام تا خوانندگان تفاوت مضمون ده و درشت ازطریق انترنت کاپی ج اسمجلل اطاق خواب هوتل کالری

 .نشاندۀ آنرا مقایسه کرده بتواندملت افغان و رئیس جمهور دست 
 

 فقیر افغانستان جمهور رییس سفرهای مخارج
 2113-2-11 – صبح هشت

  
 این. اند پرداخته رشوت دالر میلیارد چهار حدود گذشته، سال یک در ها افغان که دهد می نشان ملل سازمان اخیر گزارش
 در درشتی این به پولی تواند می چطور فقیر، حد این تا کشوری در زیرا بود؛ برانگیز  تعجب ها بسیاری برای گزارش

 شود؟ ردوبدل رشوت قالب
 بدون چون پردازند؛ می رشوت دولتی، خدمات تمامی آوردن دست  به برای تقریبا ها افغان که دهد می نشان گزارش این

 .گردد نمی حل دولت ماموران توسط مردم مشکالت و کارها از بسیاری رشوت، دادن
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_karzi_his_expenditure_poor_afgh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_karzi_his_expenditure_poor_afgh.pdf
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 الزم و نیست برانگیز  دغدغه زیاد ظاهری، های نگرانی ابراز وجود با کشور جمهور رییس برای البته گسترده فساد این
 و ارشد مقامات پای باید که است این آن واضح دالیل، از یکی البته. بگیرد نظر در را آن با مناسب اقدامات که بیند نمی

 که است نشده قادر هنوز حکومت رویم، نمی دور. کرد ردیابی پول دالر میلیارد چهار این گردش در را ها آن وابستگان
  به آن سابق ارشد داران سهام اما اند، نظارت تحت بانک این سابق مسووالن اگر و کند وفصل  حل را بانک  کابل قضیه
 نیز را سیاسی های فعالیت خواب ها آن از برخی حتا و بوده معاف تعقیب از سایرین و جمهور رییس به وابستگی دلیل
 فضای دلیل به اکنون اند، آورده وجود به را افغانستان در بانکی ورشکستگی و سواستفاده ترین  بزرگ که  کسانی. بینند می

 .بینند می را افغانستان سیاسی فضای در تاثیرگذاری و شدن جمهور رییس خواب جراتمندانه مجازات، از معافیت
 و افغانستان در اداری فساد فرهنگ به کلیت در که دارد وجود حکومت در نیز مالی ومیل  حیف فرهنگ دیگر سوی از

 حکومت که دارد نیاز خود ضعیف و وابسته اقتصاد این با افغانستان شک بدون. بخشد می قوت موقعیت از سواستفاده
 رتبه پایین مامورین برای چیزی چنین اگر آید می نظر به اما. کند مصرف بایسته صورت به را انسانی و مالی موجود منابع
 .داند نمی این به موظف را خود جمهور رییس جمله از ارشد مقامات باشد، اجرا قابل

. است بوده همراه گزافی مخارج با همراه لندن به جمهور رییس اخیر سفر که است این از حاکی مطبوعاتی های گزارش
 و وزیران خود اخیر فرامین از یکی در کرزی آقای که نویسد می زارشیگ  Daily Mailمیل، دیلی بریتانیایی ء روزنامه

 که است کرده افغانستان از خارج به مورد بی سفرهای به رفتن از جلوگیری و جویی صرفه به موظف را دولتی کارمندان
 فرامین این خود، دولتی همراهان از خیل با لندن به خود اخیر سفر در جمهور رییس اما. است  منطقی حرفی اصول در

 .کرد نقض را جویی صرفه
 

 
 ، لندنClaridgeاطاق خواب حامد کرزی در هوتل 

 
 تا صد۵ بین آن شب یک قیمت که گزیدند اقامت لندن قیمت گران خیلی های هوتل از یکی در همراهانش و کرزی آقای

 اقامت ها هوتل ،«جمهور رییس سوویت» در خود سفرهای در افغانستان جمهور رییس معموال. است دالر هزار هشت
 هوتل صرفه، به های هوتل جای به نیز بار این کرزی آقای. آید می حساب به ها اتاق ترین قیمت گران جمله از که گزیند می

 .است مشهور بودن سلطنتی و بودن شیک به که برگزید را «Claridge»  قیمت گران
 وزیر نخست با جانبه سه مالقات منظور به لندن در همرانش و کرزی آقای که حالی در میل، دیلی ی روزنامه گزارش به

 از تن 3۳ با جمهور رییس اقامت قیمت اما بودند، جا آن در شب یک تنها بردند، می سر به پاکستان جمهور رییس و بریتانیا
 .رسید انگلیسی پوند هزار ها ده به همراهانش

 لوکس اشیای خریداری از که است داده دستور دولت گوناگون های ریاست و ها بخش به خود اخیر فرمان در کرزی آقای
 گفته به اما. کنند جویی صرفه نیز، پوست های پاکت و قرطاسیه از استفاده مورد در که گفته حتا و کرده پرهیز خارجی
 در که جایی گزیند؛ می بر اقامت برای را لندن های هوتل ترین قیمت گران از یکی خود فرمان، این صدور وجود با روزنامه
 .است دالر 11 از بیشتر پاکستانی جلغوزه کوچک پاکت یک اتاق، کوچک یخچال

 کمی با همراه تخم که اند سرشناسی های ستاره و شاهی خانواده سرشناس اشخاص معموال قیمت، گران هوتل این مهمانان
 ی روزنامه. دالر 1۵1 از بیشتر قیمت به را شام و کنند می صرف دالر 111 به نزدیک قیمت به را صبحانه خاویار
 جمهور رییس سوی از مخارجی چنین المللی بین های کمک به افغانستان اقتصادی وابستگی به توجه با که نگارد می مذکور

  .تواند نمی مانده دور داخل و خارج در مردم انظار از افغانستان
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 در بیشتر جمهور رییس باید است، رایج حکومتی مقامات میان در که ومیلی حیف و فساد فرهنگ به توجه با شک بدون
 توجه با که دارند توقع خود کشور سیاسی رهبری از همیشه مردم. بدهد توضیح مردم به خود چنینی این رفتارهای ی باره
 مردم های خواسته با مطابق آن رفتاری الگوهای و کرده رفتار کشور موجود سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وضعیت به

 مردم اکثریت با حکومتش ارشد مقامات و خود زندگی میان که دارد نیاز ای سیاسی رهبر به افغانستان مانند کشوری. باشد
 مردم زندگی از ای آگاهی که شود می اداره نخبگانی از مشتی توسط دولت ننمایند تصور عموم تا باشد نداشته وجود تفاوتی
 .ندارند
 از گروهی. نیست این جز چیزی روایان حکم از برداشت افغانستان، مردم تاریخی حافظه در که برد یاد از نباید

 شکستانده را مردم کمر ماندگی عقب و فقر که حالی در و کرده سواستفاده عمومی منابع و موقعیت از که قدرتمندانی
 .کنند می بنا کشور های خرابه بر را خود رویایی و شاهانه زندگی آنان -است
 و اطرافیان که ثروتی اما بگذارد، نمایش به را ملی زعیم یک تصویر خود از که است کوشیده همواره کرزی آقای

 بلکه است، ساخته مضحک و مخدوش تنها نه را تصویر این شدت به اند، اندوخته گذشته سال چند در او سیاسی متحدان
 شبه یک های ثروت به تنها. است شده نیز کابل در اقتصادی و سیاسی نخبگان و حاکمه طبقه از مشروعیت سلب موجب
 گردیده تبدیل ها افغان دارترین سرمایه از یکی به امریکا در عادی و پا خرده دار سرمایه یک از که جمهور رییس برادر
 و مقامات ثروتمندشدن شبه یک جلو نتوانسته جمهور رییس چگونه که گردد می درک خوبی به شود، انداخته نگاهی است،

  .بگیرد را خود وابستگان
 ای مرحله به اقتصادی پایین سطح از محدود سال چند ظرف در اند توانسته ارشد مقامات چگونه که است این مردم سوال
 و امالک بخش در را خود کالن های سرمایه بخشی و گردد انباشته اروپا و دبی های بانک در شان های پول که برسند

 کنند؟ گذاری سرمایه لوژستیک و تجارت
 و شبه یک رشد این متوجه ما های نگاه باید کنیم، می رشوت قالب در پول دالر میلیارد ۴ گردش از صحبت ما وقتی

 .باشد قدرتمندان وابستگان و دولتی مقامات جادویی
 

 پایان


