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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٢/١٢/٢٠٠٩                                            انوری حميد 
  
  

   هدر رفتن پول: کابلتره خيلفابريکه برق 
  ."فساد اداری تنها به افغان ها محدود نيست، بلکه جامعه جهانی نيز دراين پديده دخيل است"

 در امريکا CorpWatch ژورناليست ،پرتاب چترجى: گزارشگر
  ١٣٨٨ قوس  ١٠،آژانس خبرى پژواک: گرفته شده از

  
، ولی  است که در تره خيل کابل احداث ميگرددUSAIDپروژه  يک  در کشور،برق ديزلی های پروژهيکی از 

 ،ازى طى چند سال گذشته در اين کشومبول ضياع وسيع و بزرگ بازسبه يک س اين پروژه  کهچنيين بنظرميرسد
  . مبدل شده است

 ٣٠٠ون به  هزينه آن اکن، احداث شده است"Black & Veatch بلک اند ويچ"اين کارخانه برق که از طرف شرکت 
    .، ميباشدده است سه برابر قيمت چنين يک کارخانه که در کشور همسايه پاکستان اعمار شکه، ميليون دالر رسيده

 يک سوم حصه برق را که لين ازبکستان با قيمت خيلى نازل عرضه ميکند، تا اين کار خانه تنها قادر خواهد بود 
   . توليد نمايد

 زمينه را براى لين KECبا توجه به اينکه لين ازبکستان يگانه منبع ارزان برق نخواهد بود، انجينران کمپنى هندى 
 ميگاوات برق را به کابل انتقال خواهد داد و اين سه برابر ٣٠٠تاجکستان فراهم ساخته اند که برق دومى از کشور 

  .ظرفيت توليد کارخانه تره خيل خواهد بود
 Jack Currie جک کيورى ودر اخير ماه اکتوبرسالروان از کارخانه توليد برق تره خيل ديدن نمود  نويسنده گزارش 

  . "ار ليتر تيل را مصرف مينماييم هز٦٠٠براى ظرفيت کامل، روزانه ": گفته است آمر سکاتلندی کارخانه برايش 
که  موصوف در پاسخ اين پرسش که قيمت برق براى مشتريان افغان چه اندازه تمام خواهد شد ؟ عالوه کرده است  

  . هر ليتر ديزل حدود يک دالر تمام ميشود
 ميليون دالر مصارف برميدارد که ٢١٩ساالنه بطور مجموعى  ژه  اين پرو، اين گزارشۀمحاسبه نويسند به اساس  

  . نميباشد)  ميليون دالر ميشود٦٠که تخمينًا ساالنه حدود ( اين شامل مصارف حفظ و مراقبت 
   .محاسبه فورى نويسنده اين گزارش  باعث تعجب جک کيورى قرار گرفت

 لمان که رياست کميسيون انرژى ولسى جرگه را عهده پروژه مذکور با محمد خان عضو پار همچنان مصارف ساالنه
  .ساخته شد نيزشريک    ،دار ميباشد

که آيا آنها بودجه خريد تيل ديزل براى توليد انرژى برق را  پرسيده شد  از رئيس کميسيون انرژى ولسى جرگه 
  تصويب خواهند کرد؟

  . "د نخير، در صورت اينکه عاجل نباش": خيلى ساده پاسخ داد  موصوف 
 برابر از قيمت تمديد ٢٦ پس چرا کارخانه توليد برق احداث گرديد که قيمت يک کيلو وات برق آن که سوال اينجاست 

  لين کمپنى هندى تمام ميشود؟ 
مفکوره احداث کارخانه   کارخانه مذکورميگويد که  درمورد احداث انوار الحق احدى وزير پيشين ماليه افغانستان 

ف رونالد نيومن سفير اسبق امريکا در افغانستان، چند ماه قبل از ختم کارش در ماه اپريل سال ، از طرتوليد برق
  . مطرح گرديد٢٠٠٧

   .براى لين برق ازبکستان ميدانست احداث چنين کارخانه را بديل   سفير اسبق امريکا،بگفته احدى
که رژيم ازبکستان، از موافقه براى پايگاه مفکوره احداث کارخانه توليد برق در افغانستان در فرصتى بوجود آمد 

   .امريکايى در ازبکستان که خيلى کليدى و مهم در آسياى مرکزى بشمار ميرفت، اباء ورزيد
ر، ازجانب اين پايگاه در خارشى خان آباد موقعيت داشت که بعدُا نيروهاى امريکايى از آن کشور اخراج شدند و   دي

  .ر سياسى، براى حکومت کرزى که از طرف امريکا حمايت ميشود، دانسته ميشدازبکستان بحيث يک همکار نامعتب
 مسؤولين اداره انکشاف بين المللى امريکا به حکومت کرزى گفتند که آنها ميتوانند يک ،با توجه به چنين وضعيت

چنين پيش بينى ميکرد امريکا  سفير  . ميليون دالراحداث نمايند١٢٠کارخانه برق ديزلى را در مدت دو سال با هزينه 
 به فعاليت آغاز کند و به کرزى فرصت دهد تا به مردم بگويد که برق ٢٠٠٩که اين کار خانه، قبل از انتخابات سال 

   .کابل را تامين نموده است
 به مقامات مغشوش وزارت ماليه دستور داد ٢٠٠٧رئيس جمهور افغانستان با اين پالن موافقه نمود و در اوايل سال 

  .اين پروژه را تصويب نمايندتا 
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 ميليون دالر را از بودجه افغانستان در اين پروژه مصرف کند، البته بعد از آنکه ٢٠کرزى حتى موافقه نمود که 
  .مطمين شد که هزينه متباقى را اياالت متحده امريکا مى پردازد

 
ابل در حال رقابت با امريکايى ها قرار طى دو سال آينده در حاليکه انجنيران هندى بخاطر فراهم ساختن برق به ک

وزارت انرژى و آب افغانستان به منظور عرضه برق به   در اين مدت،  داشتند که باالخره موفق و برنده شدند
کابل در  اين درحاليست که شهريان .  بود  بخصوص در فصل سرما با مشکالت زيادى مواجه شهريان کابل

 اما شرکاى تجارت جديد سياسى بخصوص کمپنى زاهد وليد قرارداد هاى را ، داشتندانتظارانتقال برق وعده شده قرار
  .به منظور تهيه تيل براى کارخانه سابقه برق حرارتى از حکومت و پول هنگفت را بدست آوردند 

 و ٢٠٠٦ ميليون دالرى را جهت تهيه تيل ديزل در زمستان ١٧کمپنى غضنفر از شهر مزارشريف نيز يک قرارداد 
 و اوايل ٢٠٠٨ ميليون دالرى را براى سال ٧٨و بعدًا بطور تعجب آور، يک قرارداد جديد   به دست آورده ٢٠٠٧

که براى رئيس   ای است زيرا کمپنى غضنفر مربوط خانواده...  به دست آورد؛ اما اين جاى تعجب نيست٢٠٠٩سال 
ُ حسن اين يک خواهر ": جمهور کرزى خيلى نزديک ميباشد بانو غضنفر وزير امور زنان است و يک خانواده،

   ".وکيل پارلمان ميباشد برادراين فاميل 
وبعد از حدود شش  ، خانواده غضنفر يک بانک خصوصى را در کابل نيز ايجاد کردند ٢٠٠٩در ماه مارچ سال 

همان احسان را که  اين بانک دو ميليون دالر را بطور قرضه بدون سود به کمپاين کرزى پرداخت که با اين کار  ماه،
  . جبران ساخت، سه سال گذشته به آنها سپرده بودحکومت طى

 
   تجارت جنگ ساالران درافغانستان

بحيث معاون اول رئيس جمهور حکومت آينده براى پنج سال   ١٣٨٨ عقرب سال ٢٨ که بتاريخ  محمد قسيم فهيم 
 حکومت جديد نياز دارد تا با پول افغانى تيل مورد ، USAIDمراسم تحليف را بجا آورد ،به اساس يک موافقتنامه با 

بطور خاص و مستقيم به جيب برادر معاون رئيس  نياز را براى کارخانه برق تره خيل خريدارى نمايد که اين پول 
  .جمهور خواهد ريخت

نند پروژه حامد جليل هماهنگ کننده کمک ها در وزارت ماليه ،از ضايع شدن پول باالى پروژه هاى غيرضرورى ما
شاف کمک کرده و مانع پيشرفت افغانستان شده است، کتره خيل که طى هشت سال گذشته با بطى شدن پروسه ان

  .يادآورى نمود
پروژه هاى دونرها مشروعيت حکومت را تضعيف ميسازد و نمى گذارد تا ما ظرفيت را در کشور ": وى اضافه کرد

  ". ايجاد نماييم
   . پس از جنگ، مانند کشور ما وجود دارد  باورند که فساد ادارى در هرکشورى وى ميگويد که افغانها بدين

آژانس خبرى پژواک تالش کرد تا نظرمحمد قسيم فهيم وبرادرش عبدالحسين را دررابطه به موارد فوق شامل 
  .گزارش نمايد اما موفق نشد 

 آنها  ، نمونه يى بارز شرکای تجارتی ميباشنددبزرگش محمد قسيم فهيم که برادر اندر يکديگر ان عبد الحسين و برادر
  .در قريه مرز دره پنجشير درشمال کابل درخانواده يک عالم دينی به دنيا آمده اند

با مجاهدين پيوست و با نيروهای احمد شاه مسعود بر ضد اشغال شوروی ها به  ميالدی، ١٩٨٠فهيم در اوايل دهه 
 چند سال بعد ازخروج نيروهای شوروی و سقوط رژيم کمونستی از جانب ميالدی١٩٩٢او در سال  . مبارزه پرداخت

  . برهان الدين ربانی رئيس جمهور آن وقت، بحيث رئيس امنيت ملی تعيين گرديد
رياست امنيت ملی اتحاد شمال به رهبری احمد شاه مسعود را به  زمانيکه طالبان زمام امور را در دست گرفتند، فهيم 

  .اتحاد کنترول کمتراز يک بر سوم حصه کشور را دردست داشتعهده گرفت ؛ اين 
سپتمبر ٩(له برمرکز تجارت جهانى  که دوروزقبل ازحم اعدهق تروراحمد شاه مسعود توسط وابسته گان البعد از
  . فهيم کنترول اتحاد شمال را به دست گرفت ،صورت گرفت) ٢٠٠١

نوشته باب وود وارد می " بوش در جنگ "درمورد حمله امريکا برافغانستان چون کتاب  شماری از روايات مشهود 
 که اداره استخبارت مرکزی امريکا بطور مستقيم ،ميليون ها دالر را به جنگ ساالران اتحاد شمال چون فهيم  نويسد
  .ند تا در جنگ با طالبان و حمله امريکا همکاری نمايهپرداخت

وود وارد از فهيم نقل ميکند که برای يک نماينده سی آی ای به نام گری که يک ميليون دالر را انتقال ميداد ، گفته 
افراد من . من ميتوانم کندز را تصرف کنم ؛اگرشما خط مقدم طالبان را بشکنيد... من ميتوانم کابل را تصرف کنم" بود

  ." آماده هستند
دند، فهيم برای مدت دو سال بحيث معاون رئيس جمهور در اداره انتقالی به رهبری حامد زمانيکه طالبان سقوط کر
در همين فاصله زمانی برادران فهيم بخصوص حسين به ايجاد امپراتوری تجارت آغاز . کرزی ايفای وظيفه نمود
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 قرارداد های سودمند در مدت زمان خيلی کوتاه باران چانس خوب بر اين خانواده باريدن گرفت که در قالب. کرد
  .بازسازی ترکيب شده بود

ميالدی، فهيم به واشنگتن و لندن سفر کرد و در آنجا با جنرال تومی فرانکس که در زمان ٢٠٠٢در جنوری سال 
حمله امريکا فرماندهی نيروهای امريکايی را به عهده داشت؛ مالقات نمود و قطعه گارد تشريفات کولدستريم را نيز 

  .معاينه کرد
 پالن تجارتی گرديد و سرانجام بعد از سفر قسيم فهيم از امريکا  عبدالحسين با استفاده از اين فرصت درصددتهيه

  . کار آغاز کرد کمپنی زاهد وليد به
  .  قسيم فهيم ميباشند   و برادرزاده هاى زاهد ووليد پسران حسين
يک پايگاه ناتو، بعضی قسمت های  بازسازى  يک سلسله قرارداد های سودمند را چون ،اين کمپنی دراسرع وقت
  . ، به دست آورد ترميم ميدان هوايی کابل سفارت امريکا و همچنان 

 روى  فعاليت هاى تجارتى عبدالحسين تنها به ايجاد کمپنى زاهد وليد نه انجاميد بلکه با اعمار بلند منزل درشهرکابل
 واکنون ده ها دکان طال فروشى درساختمان مذکور فعاليت  قطعه زمينى که گفته ميشود توسط فهيم غصب شده بود

 نيز شامل برنامه هاى تجارتى حسين  تاسيس کمپنى توريد گاز مايع زيرنام گازگروب سترش پيدا کرد که بعدا دارد 
  . گرديد 

به  چنانچه ،رد فعاليت هاى تجارتى عبدالحسين با گذشت زمان رونق بيشتر به خود کسب ک، درباال گفته شد آنچنانيکه
اساس معلومات صفحه انترنتی اداره مرکزی تدارکات حکومت، خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان، در زمستان 

 ميليون دالری را از وزارت انرژی و آب افغانستان به دست آورد که ١٢، کمپنی زاهد وليد، يک قرارداد ٢٠٠٦سال 
  .تی ديزلی واقع در شمال غرب کابل را فراهم سازدبه اساس آن ،تيل مورد نياز فابريکه برق حرار

 ميليون دالری را به منظور تدارک تيل ديزل به ٤٠، اين کمپنی يک قرارداد ديگر ٢٠٠٧همچنان در تابستان سال 
  . ميليون دالرنيز از خود ساخت٢٢دست آورد و همچنان زمستان سال گذشته قرارداد سومی را به ارزش 

، من از دفتر مرکزی کمپنی زاهد وليد واقع در ساحه  اکتوبر سالروان ١٩به تاريخ " :   مينويسد اين گزارش نويسنده 
وزير اکبرخان شهر کابل که تحت تدابير شديد امنيتی محافظت ميشود؛ ديدن نمودم که در نزديکی سفارت امريکا 

 " .موقعيت دارد
خش توريد تيل ديزل کمپنی زاهد وليد برايش گفته نويسنده مذکور ميافزايد که رامين صديقی، رئيس اجراييوی ب

  .  ميليون دالر از حکومت افغانستان به دست آورده اند١٧که چند روز قبل، يک قرارداد ويژه را به ارزش  است 
 ميگاوات که از ١٠٠ کمپنى زاهد وليد اکنون تيل ديزل را برای فابريکه جديد به ظرفيت  صديقى، بربنياد گفته هاى

 به کمک مالی اداره انکشاف بين المللی اياالت Black & Veatch کمپنی کنساس به نام بلک اند ويچ طرف يک
   . متحده امريکا تحت احداث قرار دارد، فراهم خواهد ساخت

نويسنده گزارش ميگويد که بسياری از مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان و شخصيت های سياسی مايل نيستند که در 
  .نگی به دست آوردن تمام اين قرارداد ها توسط کمپنى زاهد وليد، صحبت نمايند چگو مورد

تاکنون نام اين  نورمحمد وفا رئيس عمومی توليد تيل و مواد نفتی درمصاحبه با نويسنده اين گزارش گفته است که 
   .کمپنی را نشنيده است

 نامبرده ،فرق دارد  عادى ص قدرتمند سياسی وافرادبرای اشخا  تجارتى  زمانيکه از وی پرسيده شد که آيا مقررات
 .صدور هرگونه جوازبه اساس جانبدارى را رد کرد 

 ميليون دالر را در سال های گذشته به دست آورده ١٠٠کمپنی وليد زاهد قراردادهای به ارزش تقريبا  در حاليکه 
در اوايل سال جاری، يک کمپنی هندی  اما . ست اما شواهد دشوار وجود دارد که اين پول مورد نياز هدر رفته ا،است

 يکی از دو لين برق با ولتاژ بلند را از کشور های همسايه آسيای مرکزی تکميل نمود که از طريق آن ، KECبه نام 
  .برق را به قيمت ارزان و مطمين به پايتخت انتقال ميدهد

  .بود  يليون دالری  م٣٥پروژه   شامل - کيلو وات برق از ازبکستان٢٢٠انتقال لين 
   .اين پروژه نيز همان مسير مشابه را که تانکر های تيل ديزل از سلسله کوه های هندوکش عبور مينمايند ، طی ميکند

تکميل کردند، بايد در برفباری شديد در  از ازبکستان   کيلو وات برق را ٢٢٠پروژه انتقال لين  انجنيران هندی که 
 ؛ اما کار خود را انجام دادند، از طرف ديگرتانکرهای تيل به سفر خطرناک يک کوتل سالنگ مقاومت ميکردند

تيل ديزل   که شمال را با جنوب افغانستان وصل ميسازد، ادامه ميدهند و برق  روزه شان از طريق تونل سالنگ
  . سنت فی کيلوات بر ساعت به کابل انتقال ميدهند٢٢ترکمنستان را در بدل 
   سنت در کيلووات فی ٦ انتقال ميابد با قميت فقط KEC که از لين های تمديد کمپنی هندی ضمنا برق ازبکستان
 .ساعت تمام ميشود

 وارد شهرک حيرتان  روزانه باعبورازمرزترکمنستان اين کمپنى ها   تانکر مملو ازتيل ديزل  همچنان ده ها عراده
 .شده و بعد ازسفردو روزه به کابل ميرسند 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 دو کارخانه توليد برق درشمال کابل را اکمال مينمايند ؛ يکى از اين  تيل موردضرورت  تانکرها ، شمارى از اين 
قرار است بکمک   ودستگاه دومى   سال درکابل فعاليت داشته٢٥ بيش از که چندى قبل بازسازى گرديد، کارخانه ها 

  .ميل گردد مالى اداره انکشاف بين المللى اياالت متحده امريکا درسال آينده تک
 فعاليت کمپنى هاى غضنفر وزاهد وليد را نمونه هاى برجسته از تجارت چندين ميليون ر،کارشناسان سياسى کشو

  . دارند   قدرتمند سياسى وابستگى  وبا اشخاص دالرى ميدانند که توسط امريکايى ها وماليات افغانى پرداخته شده
 بحيث يک بخشى از فرهنگ فراگير فساد ادارى  ٢٠٠١   درسال به باور آنها، اين تجارت بعد از سقوط طالبان

 .درافغانستان ظهور يافته است 
رئيس   اول نصراهللا ستانکزی استاد حقوق و علوم سياسی پوهنتون کابل ميگويد که اين کمپنی ها در اختيار معاون

 .جمهور قرار دارد
 است، شرکای حکومتی مستقيما و يا بطور غير زاهد وليد کیر کسی ميداند که غضنفر کی است، ه": وی افزود

  ".مستقيم کمپنی دارند؛ جواز دارند و قرارداد ها را به دست مياورند
تامين برق کابل يک داستان کالسيک " بازسازی"در واقع حکايت اين کارشناس ميگويد که    مدعيست که  ستانکزى

يان بين المللی از کشور های کمک کننده و شرکای است که چگونه کمک های بين المللی بيشتر به جيب قرارداد
  .سياسی محلی ريخته است
فابريکه برق  چنانچه  . ی کمکی بطور عموم ناکام بوده استمتاسفانه اين پروژه ها  ،ۍبربنياد گفته هاى ستانکز

 . شده استفعاليتش، کنار گذاشته ديزلی کابل به دليل عدم پالن گذاری بهتر و نبود پول کافی برای ادامه 
  
 
 

http://www.corpwatch.org/article.php?id=١٥٤٧٢  
  
  
  
  
  
 
  
 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


