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با نزديک شددن پايدان دوران رياسدم جمیدوری حامدد کدرزی ااندای خدانواده اپ در تظداپوی حمدم و تهظدیم م دا   دا و              

موقف  ای خود افتاده اند و سعی دارند تا در ضدم  زدن بده سدر و کهدۀ  مدد ر در خمدا بدرای کرتدروا  درو   دای  درد            

قیو  کرزی برادر رئیس جمیور خدواب داوطهیدی     .آورده در طی د ۀ  ذشته چرگاا خود را بر قدر   مچری  نگیدارند

 ادران برسر ُدر شا وار امپراطوریساير بر. را می بیرد ۰/۶۴رياسم جمیوری پس از پايان تصدی الاليش در ساا 

کشدمظش بداالی ايد     .  خانواد ی يعری بزر تري  پروژۀ ساختمانی خانه  ای ر ايشی در افغانستان با  م چرگاويز  سدترد 

يداد مدی شدود م جدد اتیامدا  مت ابد  دزدی و اخدایی و حتدی  دزارپ  دايی در مدورد            « ایرو میره»برا  پروژۀ پروژه که 

اانای خانواده بر يظديگر ااصداب  . اي  مسئهۀ خانواد ی اسم»: به  متۀ قیو  کرزی. دسیسۀ قت  يظديگر  رديده اسم

 متده مدی شدود    « .يد  بدار نیدز جر داا را فرامدوپ کرردد      امیددوار  ا . خرابی می کررد اما بعد از مدتی آندرا از يداد مدی برندد    

يظددی از بددرادران کددرزی يددک دسددتیار سدداب ه دار خددانواد ی را زندددانی سدداخته اسددم تددا او را وادار سددازد جددای پولیددا و       

و ایدالولی ( کرونیرئیس جمیور )شاه ولی کرزی، احمد ولی کرزی، حامد کرزی : رديف ايستاده از چپ به راسم. آا کرزی در اظسی بدون تاريخ
 و مهمود کرزی( پدر خانواده)ایداالحمد کرزی، قیو  کرزی، ایداالحد کرزی : رديف نشسته از چپ به راسم.  کرزی
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دارايدی  ددايی را افشددا سددازد کدده بدده ا یدددۀ خددويش و قددو ، احمددد ولددی کددرزی يظددی ديگددر از بددرادران کددرزی و سددردمدار    

احمد ولدی کدرزی اکادرات مدتیم مدی شدد کده از        . جروبی افغانستان که ساا  ذشته به قت  رسید، زير زده بود سیاسی مراطق

قاچاق ترياک افغانی و معامال  بیشمار فساد اندود ديگر  رو  اندوزی می نموده اسم، امدا او خدود چردی  اداا دايی را     

 . رد می کرد

از جرگی که فرجا  آن  روز پوشیده اسم،  ۰/۶۴تو در ساا بیرون روی در شرف تظوي  نیرو ای امريظايی و نا

يظ ا با کرار روی فرارس رئیس جمیور کرزی از م ا  رياسم جمیوری نگرانی  ايی را برای نخیگان افغانی بوجود 

آورده اسم که با  رو  اندوزی از قرارداد ای اکماال  نظامی برای امريظايیان، زد و برد ا با کمپری  ای خارجی، 

سم جونز تههیهگر م سسۀ تتیعا  . فساد دولتی و قاچاق مواد مخدر بزر تري  بیره را از جرگ کرونی برده اند

اشراف )ايرظه اکرون پوا خود را ک ا برند و خود ک ا روند برای الیگارپ  ا »می  ويد « راند»ستراتیژيظی 

که اشراف ساالران اکرون به فظر اي   سترد که  اي  بدان معری اسم. افغانی سوالیسم که  روز پاسخ ندارد( ساالران

 « .پوا خود را ک ا انت اا د رد و در مورد ايرظه ک ا زند ی کررد دور انديشی داشته باشرد

خانوادۀ رئیس جمیور که اکار شان شیروندان امريظا  سترد و پس از آنظه ائتالفی از نیرو ا به سرکرد ی اياال  

ا سرنگون و آقای کرزی را به قدر  رساند به افغانستان بر شترد، از جمهۀ کسانی طالیان ر ۶//۰متهده در ساا 

 سترد که به روايم شمار زيادی از بازر انان افغانی و ا   خیرۀ دولتی بیشتري  بیروزی و رونق روز ار را نصیب 

یوری توسط قیو  کرزی که چردي  ت  از ناظران سیاسی در کاب   مترد که  ر ونه اقامۀ نامزدی رياسم جم. شده اند

باشردۀ ساب ه دار ايالم مريهرد امريظا و قیالت انو پارلمان افغانستان بود بخاطر خستگی مرد  افغانستان از حظمرانی 

حامد کرزی و دلزد ی  سترده بخاطر فساد لگا   سیخته ای که حظمروايی او را داغان کرده اسم امظان خیهی اندک 

ایداهلل نادی يک . ز شرکای کار و بار خانوادۀ کرزی  م در جمهه چری  مرت دي  شامهردحتی برخی ا. پیروزی دارد

سرمايه دار بخش ساختمانی از ايالم ويرجیریای امريظا که تیعیم دو انۀ افغانی و امريظايی دارد و در پروژۀ 

اکم بظشد اظیار داشم ساختمانی خانه  ای ر ايشی ایرو میره شريک می باشد ولی سعی دارد پای خود را از شر

 «   .يک دولم غیرمشروع و غیرمسئوا می باشد( دولم افغانستان)بخاطر کرزی و خانواده اپ دولم ما »

ضم  بیره برداری از فرصم  ای بدسم آمده در افغانستان، خانوادۀ  ستردۀ کرزی از سالیا بديرسو در یر تدب و تداب   

 . ارتی، دشدمری  دای خدونی و حتدی اتیامدا  قتد  و کشدتار بدوده اسدم          ای ناشی از تشر ا ، حساد   ا، رقابم  ای ت

تشخیص حق و ناحق در چری  خانوادۀ اکارات کج خـُهق و لگا   س  دشوار اسم الک   مگان توافق دارند که آغاز سدتیزه  

مدی  بدر  ( ۰/۶۶)و کشمظش باالی کرتدروا د  و دسدتگاه خدانواد ی بده مدرد احمدد ولدی کدرزی در جدوالی سداا  ذشدته            

احمددد ولددی کددرزی کدده از پیشددخدمتی در رسددتورانی در شددیظا و خددود را بدده جايگدداه يظددی از قدرتمردددتري  مددردان    .  ددردد

قت  وی توسط کسی که فظر می شد  واخواه وفدادار وی  . افغانستان رسانده بود رئیس شورای واليتی واليم کرد ار بود

رئدیس جمیدور کدرزی بدرادر ديگدر يعردی شداه ولدی         . اد کدرد اسم در کرد ار و در داخ  خانوادۀ کرزی خالی قددر  اي د  

کرزی را تعیی  کرد تا ن ش برادر م توا خود را بهیث رئیس قییهۀ پوپهزی که اشیرۀ کرزی بدان متعهق اسدم بده ایدده    

وی که شخص خاموپ و خودداری مدی باشدد بیشدتر در سدايۀ     .  یچ کسی از شاه ولی کرزی انتظار زيادی نداشم.  یرد

ولدی در  . لی کرزی قدرار داشدم و حتدی در م تمدک مسدظونی بدرادر قدرتمرددتر خدود در کردد ار زندد ی مدی کدرد            احمد و

ادالوه بددر ن شدش بدده ماابددۀ   . سدالی کدده  ذشدم شدداه ولدی کددرزی تغییدر کددرد    

رئیس قو  او رئیس پروژۀ ایرو میره يعردی سداحۀ بدی سدر و تده سداختمانی       

کددده توسدددط کمپردددی امدددارا  ر ايشدددی در دامردددۀ شدددیر کردددد ار مدددی باشدددد  

شرکتیسددم کدده   (AFCO) کمپرددی آفظددو  . زيددر سدداختمان اسددم « آفظددو»

مالک آن برادر ديگدر ايد  خانددان يعردی مهمدود کدرزی بدا چیدار شدريظش          

خانه اامار نموده اند و قرار اسم م مواات  ///٠آنیا تا کرون . می باشرد
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 ////۰حددود  )ايظدر   ////۶اختمانی را روی  ردانردد ان ايد  پدروژه کدار سد     . خانه دري  ساحه اامار  دردد   //۶۴٠

زمیری که بر اساس اداای کارمردان نظامی افغانی بشظ  غیر قانونی از امدالک متعهدق بده وزار  دفداع غصدب      ( جريب

 .     رديده اسم پیش می برند

شاه ولی کرزی که پس از مرد احمد ولی کرزی شیرک شده اسم ديگر  ويی به صرفات کارمرد پروژۀ ایرو میره بودن 

در م طعی در چرد ماه  ذشته وی شرکم خصوصی خود را در کرد ار اي اد کرد و مخمیانه  مه پوا ن د . قراام ندارد

به اساس  متۀ چردي  ت  از شرکای شرکم افظو شاه . ساخمحسابا  بانظی پروژۀ ایرو میره را به شرکم خود مرت   

شاه ولی )وی »مهمود کرزی طی مصاحیه ای اظیار داشم . مهیون دالر را بدي  ترتیب انت اا داد ۵۵ولی کرزی میهغ 

آقای « .صاف و ساده يک شرکم ديگر تأسیس کرد و پوا پروژۀ ایرو میره را به حساب شرکم خود  ذاشم( کرزی

يظی از شرکای پروژۀ ایرو میره می باشد شاه ولی کرزی را نادی که 

متیم ساخم که امنای وی را روی اسراد جع  نموده اسم تا نشان د د 

او با اي اد کمپری شاه ولی کرزی بماابۀ شرکم امومی جديد مالک ایرو   که

م  »آقای نادی طی مصاحیه ای اظیار داشم . میره موافق بوده اسم

وقتی مهمود کرزی پی برد که برادرپ چه کرده اسم با قاطعیم درخواسم کرد تا « !که  پ چیسم اصالت خیر نداشتم

برادرپ پوا را بر رداند ولی شاه ولی کرزی از بر رداندن پوا ابأ ورزيد و ب ای آن پافشاری داشم تا در پروژۀ 

رف در ب  بستی تهخ و کیره اندود مهمود و شرکايش نپذيرفترد و  ر دو ط. ایرو میره سیمدار و شريک شراخته شود

 . درجا زدند

شاه ولی کرزی انظار نمی کرد که پوا را به شرکم خود انت اا داده اسم اما ام  خود را چری  توجیده مدی کردد کده وی     

وی به سدايري  در کردد ار اظیدار داشدم کده ا در پدوا را انت داا         . بخاطر مرد  کرد ار حراسم پوا را بعیده  رفته اسم

د مهمود کرزی آنرا به حسابا  مخمدی بدانظی خدود در دوبدی مرت د  مدی کدرد کده در آنصدور  پدروژۀ ایردو میرده             نمی دا

درسم مانرد کاب  بانک که يظی ديگر از تشیاا  کاری مهمود کرزی بدود بده سرنوشدم سد وف و فروپاشدی  رفتدار مدی        

 .  شد

مهمود کرزی درافتناح نیمه س وف کاب  بانک يعری بزر تري  بانک 

مهیون دالر  //۰اي  بانک بالغ بر . میرۀ اساسی بود /۰/۶افغانستان در ساا 

را به ا ر ساخم و پاخم  ای داخهی از دسم داد و فظر می شود که بیشتريرۀ 

ساا  ذشته  راند . ا يافته انداي  پوا به حساب  ای مخمی بانظی در دوبی انت ا

فدراا در نیويارک بخاطر رديابی و دريافم (  یأ  مرصمۀ اظمٰی)ژوری 

صهم يا س م اداا ای میری بر فرار از پرداخم مالیه، باجگیری و اخایی، 

ته ی ا  جرايی در ارتیاف فعالیم  ای بازر انی مهمود کرزی در افغانستان را 

ات بر مهمود کرزی که شیروند اياال  متهده می تاکرون اتیامی رسم. آغاز کرد

شاه ولی کرزی طی بیانیه ای در پاسخ به سواالتی در . باشد وارد نیامده اسم

آنیا بیشتر اي  . اي  پوا به مرد  کرد ار تعهق دارد»مورد انت اا پوا پروژۀ ساختمان امارا  ر ايشی اظیار داشم 

وقتی م  بهیث رئیس پروژه تعیی  »وی اضافه کرد « .یره پرداخته اندپوا را برای اامار زيربرای پروژۀ ایرو م

م   مه پوا  ای طهب مرد  را پرداخم نموده کمپری مالک .  رديد  پروژه از بانک و قرارداديان مههی م روض بود

 «.پروژه را از حالم قريب به ورشظستگی به کمپری م فق و بارونق میدا ساختم

که وی و شرکايش به لوی څارنواا شظايم برده و شاه ولی کرزی را به دزديدن پوا شان مهمود کرزی اظیار داشم 

لوی څارنواا ظا رات بخاطر اد  تماي  به در یر . و توص  به اخایی برای شريک شدن در ایرو میره متیم نموده اند

قیو  کرزی بیان داشم که وی . اسمشدن در آنچه مراقشۀ خانواد ی می پردارد از اقدا  اهیه شاه ولی کرزی ابا ورزيده 

محمود کرزی و برادرش شاه ولی کرزی به 
 مبدل گشته اندرقیبان کینه توز هم 

پس از قتل احمد ولی کرزی رئیس جمهور برادر 

دیگر خود شاه ولی کرزی را بحیث رئیس قوم 

 کردتعیین 
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وی طی مصاحیه ای  مم . تالپ کرد میان برادران میان یگری و مصالهه نمايد الک  بعدات ازي  کار مرصرف شد

رئیس جمیور کرزی میهی به جانب  یری « .م  کوشش کرد  میان یگری کرم اما ناکا  شد . ااصاب  مه مشتع  بود»

بانک مرکزی افغانستان باالخره . اسم ولی پای  حظومتش به مرازاه کشانده شده اسم در مرازاۀ خانواد ی نشان نداده

مهمود کرزی اظیار داشم که . م یور به مداخهه شد و حسابا  بانظی کمپری شاه ولی کرزی را مر مد ساخم

 .جورآمدی نزديک اسم اما ساير شرکايش بیان داشته اند که  روز مرازاه ح  نگرديده اسم

. حۀ اي  مرازاه و کشمظش ماموري  امریتی افغانستان توطئه ايرا کشف کردند که  دفش قت  مهمود کرزی بوددر بهیو

حدود دوماه قی  رياسم امریم مهی حد اق  سه ت  بشموا دو کارمرد سابق پروژۀ ایرو میره را شراسايی کردند که در 

ی از افراد شراسايی شده دستگیر ولی بعدات ر ا يظ. توطئۀ قت  مهمود کرزی و شايد  م اشخاص ديگر دسم داشترد

دو کارمرد سابق ایرو میره که متیم به دسم داشت  در توطئۀ قت   سترد توسط مهمود کرزی از کار برطرف .  رديد

ماموري  امریتی افغانی  یچگونه اتیامی میری بر دسم داشت  شاه ولی کرزی درن شۀ قت  وارد نساخته اند و . شده بودند

 « .نمی توانم بپذير  که برادر   یچگونه ن شی دري  کار داشته اسم»ود کرزی اظیار داشم مهم

اانای خانواده  مترد که شاه ولی کرزی در تالپ اي  بوده اسم تا 

راز سر بمیر سرنوشم  رو  و دارايی برادر ف ید خود را کشف 

رپ تري  دستیا پس از آنظه احمد ولی کرزی به قت  رسید معتمد. نمايد

 زارپ  ايی که از شیوۀ زند ی . زمری به دوبی ن   مظان نمود

کردن  ای او می رسید بد مانی  ايی  پرت م  اصراف آمیز و پوا باد

را درخانوادۀ کرزی خهق کرد که زمری به  رو   ايی رسیده اسم 

که احمد ولی کرزی اندوخته و شايد از طريق حسابا  و جايداد ايی 

به اساس  متۀ خويشاوندان اي  . ریان نموده بودبرا  زمری بودند پ که 

اخیرات به کرد ار بر شم توسط کارمردان امریتی  خانواده، وقتی زمری

شماری . از طرف شاه ولی کرزی توظیف شده بودند بازداشم  رديد که 

را اغوا نمود  از اانای خانواده اداا دارند که ازيز کرزی سمیر افغانستان در روسیه و کاکای رئیس جمیور زمری

مهمود کرزی می  ويد که به ا یدۀ او َدَرک . و به کرد ار کشاند اما خود سمیر اي  اداا را از بیخ و ب  رد می کرد

برای زمری معهو  خوا د بود، اما سايري  که با قنیه آشرايی و از مسئهه آ ا ی دارند می « يظی دو مهیون دالر»

ه زمری می داند صد ا مهیون دالر ديگری که در دوبی و ديگر جا ا پریان  ويرد که شاه ولی کرزی بد مان اسم ک

 . ک اسم رديده، به شموا دارايی  ای غرق شده در شرکم  ا و جايداد ای غیرمر وا، 

بر اساس  متۀ چردي  تری که بدا قندیه آشدرايی دارندد الکد  بخداطر       . زمری اکرون در زندان سرپوزۀ کرد ار بسر می برد

ترس از کیمر و بازتاب خانوادۀ کرزی خواسترد تا  ويم شان افشا نگردد، رمزی در زندان سرپوزه نه توسدط مهدافظی    

بدرای وی تدا کردون    . توظیدف شدده از طدرف شداه ولدی کدرزی مهافظدم مدی  دردد         اادی مهیس بهظه توسدط افدراد امریتدی    

وقتی از شاه ولی کرزی از طريق جرالد پوسرر يک وکی  قانونی خانوادۀ کدرزی دريد  مدورد    . ااال  جر  نگرديده اسم

 . پرسش بعم  آمد وی از اظیار نظر ابا ورزيد

 اختاپوف  آا کرزی

 (/۰/۶اکتوبر  ۵تايمز، اقتیاس از روزنامۀ نیويارک )

ده  ا ت  از خويشاوندان و دوستان رئیس جمیور کرزی که اکارشان باشردۀ اياال  متهدۀ امريظا بودند پس از به قددر   

رسیدن حامد کدرزی بده افغانسدتان بر شدترد و م امدا  پدر قددر  و پدوا آوری را در چوکدا  دولدم و تشدیاا  اقتصدادی             

نوادۀ کرزی را بده ابدزار نیرومردد شدظ  د دی سیاسدم دولدم و بیدره بدرداری مدالی میددا            احراز نمودند و بدي  ترتیب خا

صدهاملیون دالری که احمد ولی کرزی برادر مقتول 
رئیس جمهور در دوبی پنهان کرد اکنون موضوع 

 .ی باشدجنجال های زیادی در خانوادۀ کرزی م
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جددوا یيد  ريشده دواندی آا کدرزی را      . تریا چرد ت  معدود اانای اي  خانواده در ايداال  متهدده بداقی ماندده اندد     . ساخترد

 :نشان می د ددر نسج سیاسی و اقتصادی افغانستان برمال ساخته و و رابطۀ شانرا با رئیس جمیور 

 

 متفکرین و رهبران سیاسی

  رو  به متیمی و. افغانستانی جروب مراطقی اسیس سابق سردمدار

 قت  به  ذشته ساا تابستان در. بود مخدر مواد قاچاق ازی اندوز

 **دیرس

 سیرئ برادر

 جمیور
   یول احمد

 کرزی

 در رستوران سه مالک. یکرز جمیور سیرئۀ پرد پشم مشاور

 باشدی م متهده اال يا موریبالت شیر
 یکرز ومیق برادر

 

 یکرزی ول احمدۀ بر خسر. پارلمان انو وی نورزۀ هیقی سیرئ
* ۀخسربر

 برادر

 اارف

  ینورز

 یشيقر مالک *خسربره خارجه امور وزار  پرسون  سیرئ
 

 کاب ، در« صهح و کشمظش مطالعا  مرکز»ی  اتیته   روه سیرئ

 یکرز حشمم برادر
 *کاکا پسر

 حظمم

 یکرز
 

 یکرز ماي *زاده برادر افغانستان استخیارا  دستگاهۀ رتییاال کارمرد
 

 یکرز  یجم *زاده برادر یکرز ماي برادر. افغانستان پارلمان در کاب   یوک
 

 یکرز دریح *کاکا پسر ظايامرۀ متهد اال ياۀ خارج وزار  کارمرد
 

 یکرز زياز *کاکا هیروس در افغانستران ریسم
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 شارواا  اکرون داشم،ی مسافرتی  رسيا ایریرجيو الميا در قیالت

 (0202 ساا) کرد ار شیر( شیردار)

 دوسم

 یخانواد 
 یدیحم دریح

 

 اسمير قصری نواز میمان ويی رايپذ مسئوا ،یدیحم دریح برادر

 کاب  دری جمیور

 دوسم

 یخانواد 
 یدیحم انور

 

 یوبيا تاج شاونديخو ی کرز مای يماما. خارجه امور در جمیور سیرئ ارشد مشاور
 

 

 قراردادی های حکومت و امور امنیتی

ی ورتیسظ ایشيا» خودی تیامر خدما ی کمپر راتیاخ که دي وی م

 بود پارلمان ديکاند راتیاخ. اسم رسانده بمروپ را«  روپ
 یکرز حشمم *کاکا پسر

 

 داد قرار کهی اکماالتی کمپر ،«یسپال اتهس»ی کمپر  یمالظ ازی ظي

 بدسم را کرد ار در متهده اال يای نظامی رو این اکماال ی  ا

  دارد

 یکرز احسان *کاکا پسر
 

 اتهس»ی اکماالتی کمپر مالکی کرز احسان برادرپ با ظ اي

 باشدی م« یسپال
 یکرز حییب *کاکا پسر

 

 که« مر مرم سکير وط »ی تیامر خدما ی کمپر  یمالظ ازی ظي

 داردی م ارضه را خدما  ريسا وی تیامر خدما 
 پوپ  راتب *ماما پسر

 

 وط »ی تیامر خدما ی کمپر مالک پوپ  راتب برادرپ با ظ اي

 باشدی م« مر مرم سکير
 پوپ  دیرش *ماما پسر

 

ی نظامی رو این رانیان ر بخش از قرارداد ظهيای کمپر کارمرد

 کرد ار  یشیپ شارواا پوپ  ایداهلل پسر. دارد بدسم را متهده اال يا
 پوپ  اجم  شاونديخو

 

 

 

 سرمایه داران و مشاورین امور اقتصادی



  

 

 

 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکن، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 پاخم و ساخم به  يمرت د طرف از که کاب  داران هيسرما ازی ظي

  اسم شده متیم مهر  معهوما  از استماده با  ا
 یکرز مهمود برادر

 

 َسپور  انوستمرم افغانستان»ی  ذار هيسرمای کمپر کارمرد

 کاب  در« ی رسيا
 برادر

 ایداالحمد

  یکرز

 یکرز  اشم *کاکا پسر کاب  در ریپاميی  وا خط با مستشار
 

 حییب و احسان پدر. اسم داده ان ا  کرد ار دری ساختمانی کار ا

  یکرز
 یکرز اسد *کاکا پسر

 

 

 ان ریران و دانشمردان اهو  طییعی

 برادر متهده اال يا بروکی ستون دانشگاه در( یمیوشیب)ی اتیحی ایمیک استاد
ی ایدالول

  یکرز

. کرد ار دری ساختمانۀ پروژ سیرئ. یریان ری مشاورتی کمپر مالک

 ** کرد اری تيوالی شورا سیرئ برادرپ قت  از پس
 برادر

ی ول شاه

  یکرز

 

دری از نظدر داشدت  واژه  دايی کده ارتیاطدا  مشدخص خدانواد ی و خونشدريظی را نشدان           زبان انگهیسی نظدر بده زبدان   *

بدرای  در دو   )باشدد  « يازنده »نوشته شده ممظد  اسدم رابطدۀ اصدهی     « خسربره»ن جايی که آبرابر. د رد ف یرتر می باشد

و «  پسدرخاله »و « پسدرامه »، «پسدرماما »ب دای  « پسدر کاکدا  »؛  مچردی  اسدم   (در انگهیسی يک اصطالح وجود دارد

 .«خوا رزاده»ب ای « برادرزاده»

 احمد ولی )می باشد و ف ط در دو مورد ( تايمززمان انتشار در نیويارک ) /۰/۶معهوما  فوق از ساا ** 

 .بروز ساخته شده اسم( کرزی و شاه ولی کرزی

 جون  ٣نیویارک تایمز، 


