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 ۰۳/12/2۳1۰ کهگدای عزیز

    زور مندان ِ افغانستان

 رسانند یم ضرر مردم به دالر ها اردیلیم ساالنه افغانستان، زورمندان

 

 صفحه ۰٣ گزارشی ط: نگاردیم ،است افتهی انتشاری سی بی ب در که خود راپور نیتر تازه در افغانستان تیشفافناظر  موسسۀ 

 کابل، اتیوال در استمدارانیس وی اقتصاد نیمتخصص ،تجار از تن کصدی با کهی یها مصاحبه اساس بر ،سازمان نیایی 

 ،جرگهی ولس ندگانینما ،نانیمع و نهیکاب رانیوز ،قدرتمندان ،زورمندان ازی تعداد است، شده هیننگرهارته و انیبام بلخ، هرات،

 در را کشوری اقتصاد ستمیس آنها رایز. اند شده افغانستانی عاد مردم به ضرر دالر ها اردیلیم باعث ... سیپول افسران ،های وال

 ،ینفت واردات ،یساختمانی ها پروژه لیقب از بزرگی قراردادها  افراد نیا که دهدیم نشان نهاد نیا و اند درآورده خودۀ قبض

 از  را کشور نیا اقتصاد تا است خواسته افغانستان حکومت از سازمان نیا. اند گرفته خود درانحصار را رهیوغیی موادغذا

                       .کند رونیب طلبان جاه و قدرتمندان و زورمندان نیا چنگ

 میتصم»  آنها به ما که افراد نیا که گفت درکابلی خبر اجالس ِ  کیدر اخیرا   افغانستان تیشفافناظر  موسسۀ سیرئ ،یتراب مای 

 شاهد زین افغانستان مردم که دارند سهم بزرگی ها شرکت و بانکها در شان وابستگان و ها خانواده ،مییگویم «یاسیس رندگانیگ

 .                                                 نبرد نام افراد نیا از مشخصبطور   یترابی آقا اما ، هستند آن

 نقش بازارها دری نفت مواد متیق مخصوصا   ا،یاش نییتع قسمت در قدرتمندان و زورمندان که داردیم عالوه مذکور گزارش 

 نیدر. رسانند یم ضرر مردم به قیطر نیا از دالر اردهایلیم ساالنه ، - اجناس متیدرق دخالت نیا با - رو نیاز ، دارندی اساس

 به وی رقانونیغ وی قانون متنوعی ها تیفعاله ب ، ثروت بهی ابی دستی برا زورمند و قدرتمند افراد که است آمده گزارش

 .                                                                                                          اند آورده رو متنوعی ها تجارت

ی می اقتصادی رقابتها وارد مذکور اشخاص کهیوقت ،است نوشته ، اشخاص نیا توسط بازار انحصار به اشاره باد، نها نیا 

 مند زور افراد با رقابت»  که تصور نیا با ،یادـاقتصی ها ابتـرق قیطر از دارند اندکی ها هیسرما کهی مردم و تجار  ،شوند

ی ها متیق کنندگان نییتع ، زورمندان و شده دربازار رقابت تیمحدود باعث مردم نیا. از رقابت دست می کشند« جاستیب کار

                                                                                   .           هستند گاز و نفت همانند عمدهی ایاش

 ،صادرات و واردات ،قراردادها و کرده استفادهی دولت ادارات در خودی اسیس نفوذ از زورمند مردمان که کرده دیتاک گزارش 

 که شده باعث درافغانستانی امن نا نیهمچن.دارندینگهم خود درانحصار رای اقتصاد گریدی ها تیفعال و ها نیزم تصاحب

 به رایز ،کنند واگذار زورمند افراد به را نقل و حمل وی ساختمانی ها پروژه بزرگی ها قرارداد زینی الملل نیب سساتؤم

        .                                                 هستند کار نیا انجام به قادر آنها ،سساتؤم نیا تصور

 اساس بر که اند کرده ثبت شان لیفام اعضاء گرازید افراد بنام را خودیۀ سرما زورمندان ازی تعداد که کرده دیکأت گزارش نیا 

 موضوع نیا و ... دارند سن سال1٣ از کمتر که ستا شده ثبتی اشخاص بنامی دالر ونیلم نیچندی اقتصاد تیفعال گزارش نیا
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ۀ توسع شده، افغانستان دولت از مردم اعتماد سلب باعث و داشته افغانستان دری ساز دولت و هتوسع جریانبری منف ریثأت

 داردیم عالوه مذکور نهاد ، انیدرپا. است دهیگرد کشور درداخلی اقتصادی ارزگ هیسرما کاهش باعث و متوقف رای اقتصاد

 قدرت از افتهی سازمان و کیستماتیسۀ استفاد به آنان و قرارداردی جنگ انیجنا و مجرم اشخاص چنگ در کشور نیا اقتصاد که

                                           اند پرداخته کشور نیا در ثروتی آور جمع جهت خودی نظام وی اسیس

 

 « انیپا» 
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