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و پولهای بادآورده!! به دوران رسیده نولیونرهای یم  
 

رهبران و بزرگان قومی، مذهبی و سیاسی  نام روز در رسانه ها ب هر شنا کهآچهره های از تعدادی 
در وطن میزنند و گاهی انگشت و مصیبت ها  بی ثباتی  ،نا امنی سخن از  و  در کشور ظاهر میشوند

مال کردار خود متوجه نمیشوند که چه بودند به خود و اع به این و گاهی هم به آن دراز میکنند، هرگز
و اکنون چگونه به اوج قدرت رسیده اند و از کدام راه ها به این همه پول و دارائی و اندوخته های 

اند که پولهای باد آورده را شامل لیونرهای جدید افغان کسانی یمعده بیشمار دست یافته اند؟ دربین این 
طی ده  پانزده سال گذشته به نرمی از حلقوم خود گذشتانده و از کشور بیرون کرده و اکنون زیر سایۀ 

لمیده و مثل شهزادگان بی اصل و نسب مصروف  "دوبیدر "آن در کشورهای دیگر، بخصوص 
روف اندوختن مال و منال تعدادی دیگر هنوزهم در افغانستان مص . اماعیاشی و خوشگذرانی اند

و  ده ز اسی جایبیشتر اند که سیرشدن ندارند و درعین زمان میخواهند خود را در لباس واالتباران س
چنان سخت چسپانیده  ،اندوختن مزید برآن در مقامهای دولتی برای وقایه دارائی های باد آورده و نیز
 ه است. اند که گوئی خدای بزرگ آنها را برای همین کار خلق کرد

پناه دیگر قرار داده در همین ها استند که فساد را در کشور از باال به پایان سرایت داده ویکی خود را 
لیونها دالر کمکهای خارجی را به اشکال مختلف تحت الجیب نموده و قسمتی از آنرا در بانکهای یو م

 بکار انداخته اند. خارج ذخیره کرده و یا به تشکیل شرکتهای بزرگ تجارتی حتی بسویۀ جهانی

که البته بزعم  مصبح منتشره کابل خواند 8همین دیروز ترجمه یک مقالۀ مستند را در روزنامه 

شان معامالت اشخاص و این یک تعداد ضرب المثل معروف "مشت نمونۀ خروار" پرده از روی 
کردهای آنها همه ، چون با نامها، چهره ها و کاریستچیزی نو ن مقالهالبته محتوای  است.برداشته 

تداعی را بیاد آورد و و نامها  ها بهتر است هرچند زمانی یکبار این چهرهبه نظرم . اما آشنا هستند
نتوانند که خود را از آنها تا در پناه گذشت زمان  دنموآنها یاد آوری د و از خیانت های کرخاطر 

 .کنار بمانندبرمأمون و انظار مردم پنهان کنند و اگر روزش برسد، از پاسخگوئی مردم 

را یک نویسنده فرانسوی بنام "ژاک فلورو" تحت عنوان "دبی ـ گاو صندوق مخفی افغانهای  این مقاله
" نشر کرده  که اخیراً بوسیله حسن کریمی دسرمایه دار" نوشته و در روزنامه مشهور فرانسه "لومان

( روزنامه هشت 2017ر سپتمب 15) 1396سنبله  25از فرانسوی به دری ترجمه و در شمارۀ مورخ 

 .صبح در کابل به نشر رسیده است

که آغاز این معامالت پس از  میدانمقابل ذکر ، دارممقاله جلب متن کامل به را از انکه توجه قبل 
تشکیل ادارۀ مؤقت به زعامت حامد کرزی وقتی شروع شد که قوای عسکری ناتو بخصوص قوای 

طق مختلف امریکائی در افغانستان برای انتقال مواد مورد ضرورت قطعات نظامی خود به منا
امنیتی" زدند و مبالغ گزاف را برای این منظور در  صیخصو "شرکتهایافغانستان دست به تشکیل 

که زیر سایۀ عده ای گذاشتند دسترس چند شرکت بزرگ از جمله دو سه شرکت جدید تأسیس افغانی 
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و یکی از این شرکتها مربوط به پسر جنرال  فعالیت میکردندافغانستان از مقامات ارشد حکومتی 
 .که نام از پسر، ولی کام از خودش بود نوقت بودآ عبدالرحیم وردک ـ وزیر دفاع

انجام آنها برای هریک  کار این شرکتهای چند صد میلیون دالری به همه معلوم است، چنانکهنحوه 
دادی های فرعی برآمدند و به همین ترتیب قراردادی های فرعی جریان امور آن در جستجوی قرار

یک قرارداد چندین دست را طی کرد تا بوسیلۀ یک  و درنتیجه کار را به کمیشن کاران سپردند
انجام یافت  یطورفیصد پول پروژه برایش رسیده باشد، کار  20قراردادی کوچک که شاید کمتر از 

  ".!ند، بوسیلۀ ِگل پوشانیده شدترمیم چقری های سرک بجای قیر"که به گفته مردم 

و دیگر مراجع  با امریکائی هابودند که با استفاده از مقام های عالی دولتی  رتدپرقهمین اشخاص 
روابط نزدیک داشتند، قراردادها را چه در ساحه انتقاالت مواد لوژستیک و چه در ساختمان  کمکی

یک قسمت  ،به شکلی از اشکال بدست آورده و پس از حصول مبالغ گزاف غیره سرکها و عمارات و
خود شان پولهای بادآورده را تصاحب و  ،کاران فرعی سپرده قراردادی های فرعی و کمیشن به آنرا

 . نرا به خارج انتقال دادندآقسمت زیاد 

در ارتباط با شرکتهای امنیتی خصوصی و شیوه های کاری شان و شخصیت های ذیدخل در اینجانب 
و آنرا طی یک کنفرانس در حضور  هنمودو تتبع تحقیق از منابع مختلف  2011در سال این معامالت 

جمعی افغانها در شمال کالیفورنیا ارائه کردم که ثبت ویدیوئی آن طی دو روز متواتر ـ هرروز برای 
این تحقیق را در یک وقت  میک ساعت از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر رسید. اگر فرصت یافت

وم شود که چگونه فساد در کشور روبه گسترش تا معل سپردمساعد در این پورتال نیز به نشر خواهم 
ا در اینجا نمونه های امو  ،توانستند به میلونرهای جدید تبدیل شوند طریقگذاشت و کی ها از این 

برگرفته از روزنامه از نظر می گذرانیم، مقالۀ نچ های قارونی را در مقاله ذیل گدستیابی دیگر از 
 شما و این مقالۀ:"مشت نمونه ای خروار" را خواهد داشت. این که بازهم حیثیت  "هشت صبح"

 

"دارسرمایه هایبی؛ گاوصندوِق مخفی افغاند"  

ترجمه: حسن کریمی -ی فرانسوی لومانت منبع: روزنامه -دبی، کابل  -نویسنده: ژاک فولورو - ۱۳۹۶سنبله  ۲۵شنبه   

میالدی به این سو برای بازسازی افغانستان  ۲۰۰۱ها میلیارد دالری که از سال یک بخش بزرگ ده
سرازیر شد، به امارات متحده عربی تغییر مسیر داده است. این کشور یک مکان مالی مناسب برای 

 ها است.سرمایه افغان

شدن به مقصد کابل است. آماده بلند« فالی دبی»ی شرکت هوایی صبح، طیاره ۴جون، ساعت  ۲۲
، یک بگومگو و مشاجره تند میان کارمند هواپیما و دو مسافر بلند نزدیک ورودی طیاره، ناگهان

شان بگذارند. یکی از هایشان را دورتر از چوکیهایخواهند که بیکشود. این دو مسافر نمیمی
دهند. ها پول نقد انتقال میآن»گوید: مسووالن محلی این شرکت هوایی در آستانه رسیدن به کابل، می

ها در کابل ها برای صرافیشناسیم. آنها را مینشان برندارند. ما آهایچشم از چمدانخواهند که می
دار ]از کابل به دبی و برعکس آن[ های پیسهکنند. یک یا دو بار در هفته برای حساب افغانکار می

  «دهند.پول نقد انتقال می
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ها پس از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال سفرهایی طیاره، یک بخش قابل دید فرار سرمایه افغان
گوید: جمهور غنی در این باره میطرف شهر دبی است. یکی از مشاورین رییسمیالدی به ۲۰۰۱

خصوص میالدی در کشور توسط جامعه جهانی و به ۲۰۰۲میلیارد دالری که از سال  ۱۱۰از »
ها میلیارد آن در افغانستان باقی مانده است. افغان ۴۰متحده امریکا تزریق شده است، تنها  ایاالت

خاطر فساد، تقلب و سوءاستفاده ها بهاین همه« اند.ها سود بردهنخستین کسانی نیستند که از این کمک
ر افغانستان، ها، اما ناتوانی در بازسازی کشور و ناامنی در حال رشد دنیست؛ صرف نظر از این

گذاری کنند. این خصوص در دبی سرمایهکه در خارج و به را متقاعد ساخته همه ثروتمندان افغان
شود از باشد. با دو و نیم ساعت پرواز میشهر یک مکان خوب مالی و از نظر سیاسی نیز باثبات می

  کابل به دبی رسید.

های کرده است که افغانستان باوجود تزریق پولگونه بیان طور خالصه اینبانک جهانی در کابل به
سال  ۱۵های خود بوده و این یکی از تاثیرات دادن سرمایهگی مالی، شاهد از دستزیاد و وابسته

داران جدید، مثل های مشهور افغان یا پیسهحضور نیروهای خارجی بوده است. در این مدت خانواده
ها، مشهور به اند؛ این رییسها شدهیکایی رییس شرکتهای زیاد امرخاطر کمکجوانان مترجم به

میالدی، بر اساس یک تلگراف دیپلوماتیک کارل  ۲۰۰۹اند. در اکتوبر سال « های دبیافغان»
خاطر حمل و ضیا مسعود بهلیکس افشا شد، احمدبری، سفیر امریکا در کابل که توسط ویکیآیکن

چنان شرکت هوایی پامیر، مورد پرسش قرار گرفت. هم میلیون دالر توسط مسووالن دبی ۵۲انتقال 
زمانی توسط پنتاگون متهم به انتقال پول غیرقانونی شده بود اما مسووالن پامیر این اتهام را همیشه رد 

  اند.کرده

 :ویال ۳۹بانک مالک رییس سابق کابل

 

شاخه درست شده است ۱۶دبی، جزیره مصنوعی، پالم جمیرا، از یک تنه و   

ها را در شهر دید و حس کرد. با توان حضور افغاندر دبی فقط با یک موتر و یک رهنمای خوب می
گذار در مرکز کسب و کار شهر و یا وهای لوکس مارینا، گشتدیدن نخل جمیرا، اقامت در ساختمان

کارها شده برای بازسازی افغانستان چه های تزریقتوان دید که با پولرفتن به شهر عجمان، می
 اند.کرده
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 ۱۱طور اوسط ، به«پالم جمیرا»دانند که قیمت یک ویالی بزرگ در ها و مردمان عادی میراننده
میلیون  ۸۱۰خاطر اختالس و ربودن میلیون دالر است. شیرخان فرنود، رییس سابق کابل بانک، که به

ویال  ۳۹سال زندان محکوم شد، صاحب  ۵به  ۲۰۱۰دالر در رسوایی و بحران این بانک در سال 
های بازسازی در افغانستان معرفی بانک را یکی از ستونمیالدی کابل ۲۰۰۲است. واشنگتن از سال 

داری مسووالن این بانک در مجموع کرده بود. براساس نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، قرض
 ود که البته هنوز هم پرداخت نشده است.شوام آن نزدیک یک میلیارد دالر میی همراه با بهره
جمهور پیشین نفعان، محمود کرزی، یکی از برادران حامد کرزی، رییسهای ذیدر میان چهره

در قدرت بود و حصین فهیم، برادر یکی از دو معاون  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۲افغانستان که از سال 
ای غیرقانونی احتماالً برای ایجاد هبانک بودند. پولها عضو کابلجمهور کشور، هر دوی اینرییس

اند. محققان شده و بعداً قراردادها را از ارتش امریکا در افغانستان درخواست کردهها درستشرکت
ها توسط محمود کرزی ویالی لوکس را در دبی شناسایی کرده که یکی از آن ۲۲چنان خرید هم

جمهوری را دریافت ا میلیون دالر، عفو ریاستهاستفاده شده است. او و حصین فهیم بعد از پرداخت ده
 کردند.

خارج از کشور داده چنان اجازه انتقال پول را بهبانک همکابل»گوید: بانک جهانی در افغانستان می
خارج شده است، تنها یک میلیاردش قانونی بوده  ۲۰۱۰ -۲۰۰۲میلیارد دالری که از سال  ۵بود. از 

  «است.

 ۲۰۱۶ -۲۰۰۵میلیارد دالر از سال  ۲۰تجارت و صنایع افغانستان نزدیک به بر اساس گزارش اتاق 
داران، سعد محسنی گذاری شده است. در میان این سرمایهها در شهر دبی سرمایهتوسط افغان

عنوان سمبول بازسازی کشور مطرح شده است. الملل بهشخصیتی است که اغلب از سوی جامعه بین
به  ۲۰۰۲پسر یک دیپلومات افغان مهاجر در استرالیا بود. محسنی در سال  او در لندن متولد شده و

کند. اکنون این شرکت در آسیای مرکزی و را تاسیس می« موبی گروپ»رود و شرک دبی می
میالدی حکومت امریکا به او یک  ۲۰۰۳چنان در شرق میانه فعال است. در سال آسیایی جنوبی، هم

ای در افغانستان کرد. این گروه خاطر ایجاد یک گروه رسانهرا به میلیون دالری ۲٫۲کمک مالی 
ای متشکل از طلوع، طلوع نیوز و تلویزیون لمر است که در افغانستان این دو شبکه بیشترین رسانه

( محسنی News corporationبیننده را دارند. غول مطبوعات استرالیا، رابرت مرداک و گروپش )

  ابل حمایت کرد.را در اوایل کارش در ک

شده و خار چشم برای طالبان است. او خاطر حضور خارجیان، سمبول افغانستان غربیمحسنی، به
گذاری[ در کشورهای خارجی کند و همیشه تمایل به ]سرمایهگی میاش در دبی زندههمراه با خانواده

بیرون از افغانستان است.  آینده گروپ اکنون بیشتر»دهد: دارد. موبی گروپ در این باره توضیح می
روند و دیگران جا میها آنتر هستند. افغانتر و سودآوردهحتا عراق، ایران و لیبیا، مطمین

 ۲۰۰ها در افغانستان بیشتر از میالدی امریکا برای رسانه ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۲های بین سال« ترسند.می
اش میلیون دالر مصرف کرده است که یک بخش قابل مالحظه آن را محسنی نصیب شده است؛ رابطه

 های سخت وجود دارد، این گروپ را تقویت کرده است.با گروپ مرداک، در کشوری که قضاوت

در کابل تولد شد و از  ۱۹۸۰ها در دبی، فهیم هاشمی است. او در سال ر افغانهای دیگکی از چهرهی
عنوان یک مترجم در یک پایگاه یک خانواده معمولی است. هاشمِی استاد زبان انگلیسی، کارش را به

بری سفیر امریکا در کابل به انجام رساند. این حرفه امریکایی شروع و این کار را با کارل آیکن
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نقش اصلی را در  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۲بری در سال ک انتخاب خوب بوده است. کارل آیکنبرایش ی
 ایتالف از یس نیروهای ئبعداً ر بازسازی نیروهای امنیتی افغان پس از سقوط رژیم طالبان داشت و 

 

، لوماند۲۰۱۷کودکان در حال انتقال آب، از کنار شعار زنده باد افغانستان،  

کاران فرعی بود. او با استفاده از این فرصت با مسوولین امریکایی و پیمان ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۵سال 
 افغان، ارتباط بر قرار کرد، که این ارتباط سکوی پرش رویایی را برای هاشمی فراهم ساخت.

کردن تخت به اردوی ملی افغانستان کارش را آغاز دالری برای فراهم ۶۰۰هاشمی با یک قرار داد 
چنان به ارتش ادامه داد. او قراردادهای های تجهیزاتی و تیل همجا کردن محمولهکرد و سپس با یک

کرد و در کارش موفق بود و سرمایه تر میها مستحکمگرفت اما روابطش را با امریکاییفرعی را می
کرد، را که در بخش محصوالت تولیدی و ساخت و ساز کار می« هاشمی گروپ»کرد. او جمع می

آنتونوف  طیاره ۲۰۱۳میالدی، تلویزیون یک را تاسیس کرد. بعداً در سال  ۲۰۱۰. در سال ایجاد کرد
(Antonov را خرید و )«گذار افغان را تاسیس کرد. این کامیابی، سرمایه« شرکت هوایی افق شرق

د. در کرریاست کمیته المپیک افغانستان را رها  ۲۰۱۵بلدر، در سال را انگیزه داد. فهیم هاشمِی بادی
دلیل عدم تطابق مقررات مالیاتی و اداری رو به رو های شرکت هوایی افق شرق بهطیاره ۲۰۱۶سال 

های هزار دالر در شب، بل ۶۰کرایه یک سوییت با قیمت »شد. باالخره رییسش به امریکا رفت: 
لمان، تمام میلیون دالری از آ ۶۰هشتاد تا صد هزار دالری برای دعوت یک خواننده لبنانی و بدهی 

درخشید. چنان میاما در غرب، ستاره فهیم هاشمی، هم« گی در دبی بوده است.های زندهها شعلهاین
 میالدی او در میان سه جوان کارآفرین افغان در نشست اقتصادی جهانی داووس بود. ۲۰۱۶در سال 

کرد. از فراهم می سال داشت که برای نیروهای امنیتی افغان کفش ۲۳چنین فرهاد صافی، فقط هم
قراردادهای تجهیزاتی که توسط ارتش امریکا « Kabul Mili Trading»، شرکت ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۷

کارمند در کابل پایان داد و ساالنه چندین  ۶۰۰شده، را رها کرده بود. او کارش را با پرداخته می
ی داشته است. یک گی لوکس را در دبمیلیون دالر گردش مالی دارد و تا سقوط شرکت، یک زنده

یک افسر نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا را  ۲۰۱۱دهد که او در سال تحقیق امریکایی نشان می
 ۴۰عنوان البی با معاش ماهانه که قبالً مسوول مدیریت قراردادهای تجهیزاتی نیروهای افغان بوده، به

خاطر تضاد توسط نهاد عدلی امریکا به شود. اواش فاش میهزار دالر استخدام کرده بود. راز موفقیت
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 ۲۰۱۶در اواخر سال «  Kabul Mili Trading» شدن منافع محکوم و این محکومیت منجر به بستن

 گردد.می

 :۲۰۱۴نقطه عطف؛ خروج نیروهای ناتو در اواخر سال 

یک نقطه عطف برای تمامی بازیگران جنگ  ۲۰۱۴خروج نیروهای ناتو از افغانستان در آخر سال 
 ۹ها رشد متوسط ساالنه تولید ناخالص داخلی افغان ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۲اقتصاد بوده است. بین سال 

کند و در درصد سقوط می ۱٫۳به  ۲۰۱۴صد و در سال در ۳٫۷به  ۲۰۱۳صد، این رقم در سال در
های ها بین سالگذاریدید سرمایهرسد. اعالم خروج با افزایش شدرصد می ۰٫۸به  ۲۰۱۶سال 

ها به آن امید بودند که قبل از خروج معیِن ناتو، در افغانستان همراه بود. غربی ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۲
خصوص از امریکا، کنگرس را در واشنگتن نگران ساخت تر شود. این هجوم پول، بهکشور با ثبات
سرمفتش ویژه بازسازی امریکا در افغانستان، کردن تقلب را کرده بود. سیگار یا اداره و قصد محدود

اقدام برای ممنوعیت کار با دولت  ۴۹۰کرد. از گری و کنترل میاز قراردادها نظارت و آنان را پی
آفرین از کار ۴۶۱میالدی  ۲۰۱۴و اواسط  ۲۰۰۸های امریکا در برابر کارآفرینان افغان بین سال

با دولت امریکا از سر گفته بودند. سیگار در گزارش  دوباره کار را ۲۰۱۴تا اپریل  ۲۰۱۱اپریل 
کفایتی و اختالس خسارات ناشی از دزدی، تقلب، بی»خود به کانگرس گفته است:  ۲۰۱۴آخر سال 

 «رسد.میلیون دالر می ۷۲۸٫۹بودجه به نفع شورشیان به مبلغ 

 :۲۰۱۰فروپاشی دو پل ساخته شده در سال 

که معاون آن حسن سردار است، پس از « Rainbow Construction»، شرکت ۲۰۱۴در سال 

خاطر سه به ۲۰۰۹هزار دالر پول نقد به یک سرباز امریکایی اواخر سال  ۶۳۰دادن الماس و 
کاران افغان قرار داشت. بعد از فروپاشی سال در لیست سیاه پیمان ۵قرارداد در والیت کنر، به مدت 

کیفیت بوده ها استفاده از مواد کمکه علت فروپاشی پل یک تحقیق نشان داد ۲۰۱۰دو پل در سال 
دارانی که به واشنگتن در ششمین جلسه ساالنه ، حسن سردار در میان سرمایه۲۰۱۰است. در نوامبر 

افغانستان توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان ترتیب شده، دعوت بودند، در شهر دبی دیده  -امریکا
  شده بود.

ستورانت ر، ریدجدید از آنها بگیدار در دبی مالقات کنید و خبرهای های سرمایهبرای اینکه با افغان
ها و ( انتخاب خوب است. رقصندهGrand Hyattدر هوتل بزرگ حیات )( Awtar"اوتار" ) لبنانی

این هوتل  چرخند. در پایینجیبی میخاطر پولداراِن سخاوتمند بهاطراف این پیسهکاران بهخدمت
« Bugatti»خواهد نامی از او گرفته شود، کلید موتر بوگتی ساله افغان که نمیلوکس، یک جوان سی

دهد. داستان او نیز مثل داستان دیگران است؛ دانشجوی طب در خود را به یکی از کارمندان هوتل می
ا نیروهای امریکایی کار حیث ترجمان بآید، سپس بهخاطر خانمش به کابل میپشاور بوده، بعداً به

خواهند که ما را با پای میز محاکمه ها مینآ»کند: کرده و سرانجام شرکت خودش را تاسیس می
توانند کارهای ارتش و ها نمیکنند، اما بدون ما، امریکاییهای ما را بالک میبکشانند، حساب

کنیم که شورشیان طالب را حمایت مالی می کنند کهها ما را متهم میشان را انجام بدهند. آنهایپایگاه
کاران افغان، به گفته او، پیمان« خصوص برای ما و تاجران ما.به… حدس بسیار نادرست است
 اند.قربانی متهم به اختالس بوده
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ها بود. امروز این سازی کارآفرینان افغان بسیار کم بر سر زبانمیالدی بدنام ۲۰۱۶در سال 
اند. مشاور شدن، فراخوانده شدهدهنده افغانستانی در حال منحرفحیث نجاتداران بهسرمایه
ها به کشور بازگردانده وقتش است که یک قسمتی از این سرمایه»گوید: جمهور اشرف غنی میرییس
خاطر پیداکردن کاندیدا میالدی، سفیر امریکا در کابل به شهر دبی به ۲۰۱۶سپتامبر  ۱۷در « شود.

میالدی در افغانستان در بخش انرژی بیشتر از  ۲۰۰۲برای توسعه انرژی رفته بود. امریکا از سال 
شدن میلیون دالر برای مصرف ۱۰های به ارزش میلیارد دالر مصرف کرده است. این بار، پروژه ۲

داران، فهیم هاشمی بینی شده بود. در آن روز میان سرمایهشهرهای کندهار، گردیز و غزنی پیشبه 
هایی که در بخش تجارت از قدیم در هم آنجا حضور داشته و پیشنهاد هم داده بوده است. خانواده

بان دیده اند. یما ترابی از سازمانافغانستان فعالیت داشتند نیز توسط کابل به کمک فراخوانده شده
حکومت در بخش انرژی اولویت داده و  ۲۰۱۷-۲۰۱۶برای »گوید: شفافیت ضد فساد افغانستان می

چهار قرارداد کالن را در بخش ساخت سد در رقابت و دواطلبی گذاشه است؛ برای همین، گروپ 
که کشور در کنترول زمانی ۱۹۸۰گروپ الکوزی از سال « چسبی نشان داده است.الکوزی دل

آمد و به یک مجتمع های اقتصادی به حساب میحادیه جماهیر شوروی قرار داشت، یکی از ستونات
هزار کارمند دارد. گروپ الکوزی در  ۳۵اش در دبی است و نزدیک به تولید تبدیل شد و مقر اصلی

اش مشهور است. این شرکت در افغانستان خاطر چای و تولیدات غذاییمیانه بهتمام آسیا و شرق
ها، به خدمات ساختمان و تیل نیز مصروف فعالیت کند. الکوزی در کنار اینکوکاکوال توزیع می

های گی زمینتازهاش را با این غول اقتصادی بهبود بخشیده است. بهاست. حکومت افغانستان روابط
 دولتی نیز به این شرکت فروخته شده است.

 : ساخت ساختمان و ویال در دبی

حضور ناتو در افغانستان تغییر قابل مالحظه نیاورد. این قراردادها برای این غول  برای الکوزی،
خصوص سیاسی در افغانستان و های مهم و بهاقتصادی پشتیبانی مالی فراهم کرد، چون قبالً با شبکه

وزن های سنگینیکی دیگر از پایه –منطقه روابط خوب داشته است. برعکس، برای عزیزی گروپ 
حضور نیروهای خارجی )امریکایی و ناتو( نقش اساسی داشته  -ها که در دبی استی افغاناقتصاد

 ۲۰۰۹-۲۰۰۸شده به اقتصاد افغانستان به این شرکت اجازه داد که بحران مالی های تزریقاست. پول
هایش را در زمینه تجارت سنتی تاسیس شد و پیشرفت ۱۹۸۹را مهار کند.گروپ عزیزی، در سال 

در بخش توزیع تیل و گاز و سپس در زمینه امالک در دبی ادامه داد. یک بخشی از بازار بعداً 
المللی و افغان را در اختیار دارد و همچنان برای همین مشتریان در بخش بهداشتی برای نیروهای بین

د میلیارد درآم ۱٫۵میالدی اعالم کرد که  ۲۰۱۶کند. عزیزی گروپ در سال ها فعالیت میزیرساخت
داشته است. این گروپ با یک دهه قراردادها با نیروهای ناتو در افغانستان خود را تقویت کرده است. 

، گروپ ۲۰۱۶خاطر معامالت خود بانک عزیزی را نیز تاسیس کرد. در سال چنان بهاین گروپ هم
ن پروژه در ها و ویال در دبی و عجمان را از سر گرفته و چندیعزیزی اعالم کرد که ساخت ساختمان

حال اجرای شان را به فروش رسانیده است.همان جوان سی ساله افغان که از تعقیب عدلی امریکایی 
( و قبل از Hyattکند، پیش روی هوتل بزرگ حیات )ترس دارد و اتهامات را همیشه رد می

است. اگر یک ها خیلی باال است، آب و هوا هم خیلی گرم اینجا قیمت»اش گفت: سوارشدن در بوگتی
داران ها و سرمایهافغان پشت یک حمله باشد، همه ما را بیرون خواهد انداخت. اما بسیاری از افغان

 «اند و گرفتن پاسپورت هم آسان است.قبالً به استانبول رفته
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