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  راپورونه د کرزي ورور د هيرويًينو د تجارت سره تړي
ايمز: منبع    جېمز رايزن:  راپورتر /نيويارک 

  
  

ن  ېلر کی د هيروًيينو خورا زيات مقدار ونيو٢٠٠۴ کله چی په –واشن ر په  راک خه بهر د يو  ل  کی د کندهار 
رک توقيف کړ او خپل  ايی قوماندان ډېر ژر دا  ای سوي وو، نو  ای پر  ی لويو کوندو الندی  سول چی تر کانکري

  . آمر يې خبر کړ 
و ، ئ ډېر مخکی ال دغه قوماندان يعنی حبيب اهللا جان ته د ولسمشر کرزي د  ورور احمد ولی کرزي لخوا تليفون سو

ر تی يې وو چی دغه مو خه غو حبيب اهللا جان وروسته دا بيان امريکايی .  او مخدره مواد ايله کړي او ور
ايمز پسی تر السه کړ  ونکو ته وکړ چی نيويارک  ده وويل چی ما هله موافقه وکړه چی د ولسمشر کرزي يو . روې

رک خوشي کړم  ته چی دا  خه ويې غو   . همکار تليفون راته وکړ او را
ل کابل ته نژدې دوه کاله وروسته د مخدره مواد رک دا  واکونو يو بل  و سره د مبارزې امريکايی او افغانی 

ه باندی  ونکو نورو .  کيلو هيروًيين يې ونيول ۴۵ودراوه او  روې تر دې نيونی ډېر ژر وروسته امريکايی 
ارډ تر امريکايی مامورينو ته وويل چی دوی د يو مربوطه نفر د معلوماتو له مخی د دې مخدره موادو او ه غه باډی 

ی د احمد ولی کرزي رابط و  د امريکايی او افغانی مامورينو له خولې په دغو . من اړيکی کشف کړې چی ويل کي
انو سره سره چی وايی د و کی د ولسمشر د ورور د الس لرلو ثبوتونه آن د دې ادعا خه ئ پې د هغو مخدره توکو 

ی چی په افغانستان کی په پراخه ان کله هم نه دي تحقيق کړه سوي من کي ی ، هي ولسمشر . دازه دوری هوری 
ار په شمول د ئ چی اوس د کندهار د واليتی شورا رًيس دئ او احمد ولی کرزئ کرز يعنی د افغانستان د دوهم لوی 

منانو د سياسی لمسئ افغانستان د دې برخی اجراًييوی آمر د انی د خپلو اوږد مهالو د ونکو حملو ، دواړو دغه ادعا
لي دي  ه بې اعتباره    . په تو

. زه د مخدره توکو کاروباري نه يم ، نه وم او نه به يم « د ولسمشر ورور په وروست تليفونی مرکه کی وويل چی 
  » . زه د ناولي سياست يو قربانی يم 

نه کی  ن کی لوړ مامورين په ژوره اندې و . اچولي دي خو د ده په هکله اتهاماتو په کابل او واشن د بوش د ادارې 
ايی د خپل ورور  ی چی دغه استدراک چی افغان ولسمشر  لوړ رتبه مامورينو وويل چی امريکايی مامورين بيرې
و بيخ کاږی چی د ده حکومت کوم چی د سياالنو او  دفاع وکړی ، د ده اعتبار زيانمن کوی او د هغو امريکايی ه

ی .  په مخدره روپيو سره پايی ، تکيه کوی طالبانو د نا آراميو په واسطه چی که نوری هم سختي نې  د هغوی اندي
يان په زياتېدونکی شمېر سره په هېواد کی مستقر دي    .چی امريکايی پو

   
خه تر ٢٠٠٣بريد جنرال ډيوي بارنو چی د  واک قوماندان و ، وويل چی ٢٠٠۵   پوری په افغانستان کی د ايتالفی 

خه منصفانه عام استدراک هغه خورا تباه کونکی عنصر دد افغانانو لخ«  ئ وا د خپل حکومت په دننه کی د فساد 
دا . چی په نومړي حکومت کی د اوږدې مودې د اعتماد حاصلولو پر ضد کار کوی ، او دا يوه ډېره جدی ستونزه ده 

ه د   ». ی چی د امريکا لپاره د ستراتيژيکی پلوه مشکل راوړونکی تمامېدای سئ هغه 
   

د بوش د ادارې دوو لوړ رتبه مامورينو تېره اوون په يوه مرکه کی وويل چی سپينه ما وايی چی موږ په دې باور 
و واره ولسمشر ئ د مخدره موادو په راکړه ورکړه کی ملوث دئ يو چی احمد ولی کرز و  ، او امريکايی مامورينو 

  . ئ ی پوروړی دهم ورکړی چی ورور يې يو سياسئ کرزي ته خبردار
د سپينی ما ، خارجه وزارت او په افغانستان کی د امريکا د سفارت د اوسنيو او پخوانيو مامورينو له قوله ، چی د 

ی چی  شمېر راپورونه احمد ولی کرز خه ډډه کوی ، ويل کي ودلو  د مخدره موادو د کاروبار سره ئ نومونو 
ي په شمول٢٠٠۶په . تړي   د ولسمشر کرزي سره د امريکا د سفير ، د سی آی اې د منطقوی مشر  کی د يوې غون

و د برخه والو يا معلومات لرونکو له خولې امريکايی  او د هغوی د برتانوی همرتبه کسانو په ناستو کی د دې غون
انی ويلی دي  ی ، هغه ته دا ادعا  يو مامور .مامورينو په دې هيله چی ولسمشر به خپل ورور له هېواده بهر ولي
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لو لپاره کافی وی « وويل چی  ې چی کرزي ته مو بيان کړې د هغه د بهر لې ايی هغه اندي » . موږ  فکر کاوه چی 
تل  کاره شواهد غو اوه او د دغسی غلطو کارونو په هکله يې  ار  ين و مامورينو وويل چی ولسمشر کرزي  . خو 

و د کوم ُجرمی اتهام لپاره يې موږ هغسی پاخ« د سپينی ما يو مامور وويل چی  ه او مستقيم شواهد نه لرو تر 
  » همدا وجه ده چی کرزي ويلی چی چيری دي ستاسی شواهد ؟ . ورمخته کړو 

ت ادارې چی په افغانستان کی د مخدره توکو پر ضد فعاليت کوی ، او نه هم د افغانستان د  نه د مخدره موادو د تم
وکې نی نه دي مخدره موادو پر ضد نوي را روې ي د ولسمشر  ورور پر ضد د تورونو اړونده  ان          دلي 

  .تعقيب کړي 
   

ينو امريکايی تحقيق کونکو د مخدره موادو په تعقيبونکې اداره کی عاليرتبه مامورينو ته ويلی او هم د ملی 
لې د سياسی نزاکت له امله په استخباراتو د رياست دفتر هغوی ته شکايت کړی چی سپينه ما احمد ولی ته د مًس

ی  ه ورمخته کي خو د سپينی ما مامورين بيا دا مناقشه او مباحثه کوی چی په کندهار او جنوبی . الس نيولی تو
ی محدودي منابع او هم په افغان حکومت کی د سياسی ارادې  ان افغانستان کی د مخدره موادو سره د مبارزې د 

ه دي چی د مخ ه نه سی اقامه کېدای نشتوالی هغه    . دره توکو د شکمنو پر ضد د داليلو په تو
ن اوسلی وان چی تر يو کال وړاندی پوری ال د ملی امنيت په شورا کی د افغانستان او عراق منتظم و ، وويل چی  مي

نی وکړای سی ، د پام وړ منابع ورکړ«  روي ي او موږ افغانستان ته د دې وړتيا ورکولو په خاطر چی دغسی 
ولی چی اصلی الس پيدا کړی او د خپل ورور او مخدره موادو تر من د تړاو په هکله د افغانانو ئ کرز مو جدأ ه

  ». پراخو شکونو ته متوجه اوسی 
   

د ولسمشر کرزي مطبوعاتی . خو دا ال معلومه نه ده چی ولسمشر بوش ته به دا معلومات ورکول سوي وی که يا 
ه له دې نه انکار وکړ چی د ولسمشر ورور د مخدره موادو په راکړه ورکړه کی الس لری سکرتر همايون حميد زاد

خه تورونه « اغلي حميد زاده وويل چی . او يا دا چی ولسمشر دې د هغه سره مرسته کړې وی  خلک بېله ثبوتونو 
وی    » . ل

ی ، خارجه وزارت ، او د ملی اس ان تخباراتو د رياست اړونده ويندويان هلته د مخدره موادو سره د مبارزې د 
ی    . حاضر نه سول چی پدې اړه وږغي

  
   -د يو مخبر پ اطالعات 

خه رابهر سوي چی امريکايی او افغانی  نې پدې وروستيو کی د هغه مخبر د بندی کولو  د احمد ولی په هکله اندي
خه د باندی د مخدره موادو نه٢٠٠۶تحقيق کونکو ته يې په  ر اړونده معلومات ورکړل  کی د کابل    .  د ډک الرۍ مو

ی ، په   کی د يو مرستيال ولسمشر د وژلو د توطًيې په تور يو کال ٢٠٠٢دغه مخبر چی حاجی امان خيری نومې
د افغانستان ستری محکمې پدې وروستيو کی د شواهدو د نشتوالی په وجه د هغه د خوشی . ئ وړاندی نيول سوی د

ايی سيمه کی تقريبأ سلو سياست والو د . ايله سوي ئ و ال بيا هم نه دکولو امر صادر کړی ، خ تېره مياشت د هغه په 
ت له امله اعتراض وکړ    . هغه د توقيف د پاي

خه په يوه تليفونی مرکه کی وويل چی زه د امريکا د مخدره موادو سره د مبارزې اغلي خيری په کابل کی د جې ل 
ندونه د امريکا د مخدره موادو سره د مبارزې او  ر ی او هم امريکايی استخباراتی شبکو يو مخبر وم ، او دا  ان د 

که نهيلی او دلسرده سوي د دغو شبکو  مامو. هم استخباراتی مامورينو لخوا پسی تاييد او تصديق هم سوه  رين 
اغلي خيری يعنی هغه چا د خوشی کولو لپاره فشار وارد نه کړ چی د دې مخدره موادو په  دي چی د بوش ادارې د 

  .نيولو کی  يې  رول رسوا شو 
   

ولی چی د٢٠٠١انتقاديانو آن په   بوش  کی ال پر افغانستان باندی د امريکا په مشرۍ د هماغه يرغل راهيسی تور ل
که د افغانی مخدره ييز تجارت پر ضد په يرغليز عمل کی پاتی راغلې چی هم د کرزي د حکومت د مخالفت  اداره 

ساالرانو او افغان ترياک کرونکو ئ سره مخامخ ده او هم د امريکايی پوځ هغه زړه نا زړه توب د ايی جن چی د 
رو لخوا د دې موادو د محوه کولو او بندولو په جبه ز ير سوی دبز افغانستان همدا اوس د نړۍ د . ئ ار کی را 

ه  ه نا    .  سلنه برخه تهيه کوی ٩۵هيروًيينو 
ی ، په هماغه اندازه  من کي ومره چی طالبان د مخدره تجارت له روپيو نه  د امريکايی او افغانی مامورينو له قوله 

 ، په خارجه وزارت کی د مخدره توکو سره د تامس شويچ. د کرزي د حکومت ډېر مامورين هم روپ ترې کشوی 
ونو  ايمز په مجله کی وليکل چی د مخدره موادو کاروباريانو په سل مبارزې لوی مامور په جوالی کی د نيويارک 
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مخدره ييز فساد د افغان حکومت رآس ته «  ده وويل چی . پوليسی آمرين ، قاضيان او نور مامورين رانيولي دي 
  » . ئ ورپورته سوی د

  
ومان     -د فساد بد 

يو  ی ، مارک س تونکي استا خه جمهوريت غو پر احمد ولی کرزي باندی د شک او شبهې په اړه د ايلی نايس 
يړي وويل چی  ريس کی د افغانستان د مخدره موادو ستونزه  زه به د ده په باره کی د بوش د « کرک چی په کان

تنی وکړم او دوی به راته ووايی چی ادارې او هم د مخدره توکو سره د مبارز خه پو ی د خلکو  ان موږ : ې د 
ی ملوث د   » . ئ فکر کوو چی هغه پک

  
ت هيروًيين وموندل سول ٢٠٠۶ او ٢٠٠۴د  اغلي حبيب اهللا .  په مخدره ييزو نيونو کی د مليونونو ډالرو په ارز

بل کی د مخدره موادو سره د مبارزې د امريکايی  په اپريل کی چی وروسته د پارلمان غړی سو ، په کا٢٠٠۶جان د 
تل سوه چی په  خه وغو ونکو سره په يو ژغورلي کور کی وکتل ، او ور روې ی د   کی د هغو مخدره ٢٠٠۴ان

ه ورته بيان کړی چی نيولي يې وو  ر تر نيولو . موادو د ميندلو پې ده امريکايانو ته وويل چی د دې الرۍ مو
  .  کرزي او د ولسمشر کرزي د يو همکار شيدا محمد لخوا تليفونونه ورته وسول وروسته د احمد ولی

 کی يې په پارلمان کی د يوې وينا په ٢٠٠٧اغلی حبيب اهللا جان هم وروسته د ولسمشر سياسی مخالف سو ، او په 
ب اهللا جان په اغلی حبي. په دې متهم کړ چی د مخدره موادو په تجارت کی الس لری ئ ترڅ کی احمد ولی کرز

ر کی روان و  خه خپل کور ته په مو د ده د . جوالی کی هغه مهال وويشتل سو چی په کندهار کی د يو مېلمستون 
  . وژنی شک پر طالبانو وسو 

  
ن کی د خپلي وروست مرکې په ترڅ کی د حبيب اهللا جان تورونه رد کړل او ويې ويل چی  اغلي محمد په واشن

انه جوړه کړې چی وايی د دغو مخدره موادو د ايله کولو په هکله تر فشار الندی و اغلي حبيب اهللا ج ان دا کيسه له 
ه ولسمشر کرز   . زيانمن کړی ئ ، او غواړی په دې تو

ر د کندهار يو پخوانی قوماندان خان محمد چی په   کی د حبيب اهللا جان آمر و ، په خپله يوه وروست ٢٠٠۴م
ا غلي جان هغه مهال راپور ورکړ چی د کرزي د همکار لخوا په تليفون کی د مخدره موادو مصاحبه کی وويل چی 

ومان و چی دا تليفون د . د دې محمولې د ايله کولو هدايت ورته وسو  اغلی جان په دې  خان محمد يادونه وکړه چی 
ه مسأله « چی اغلي خان محمد وويل . ولسمشر لخوا نه بلکی د احمد ولي کرزي لخوا ورته سوي و  دا يوه ډېره غ

  » . ده 
ه وويل چی د  ر سره په مرکه کی ويلي وو ٢٠٠۴ده ک م هغه  .  په اکتوبر کی يې د کرسچن ساينس ماني

ه دوې مياشتی مخکی  ه نا  اغلي محمد وويل چی کله د ده مأدون  اغلي محمد له خولې ليکلی وو چی  ي د  پا ور
له تليفون ورته وسو زيات مقدار هيروًيين ونيول ،  و  هغه ورته وويل چی دا « . نو د احمد ولی کرزي لخوا 

  » . هيروًيين زما دي ، بايد ايله يې کړې 
  

    -په بند کی مړاوی کېدل 
اغلي خيری په  انو ته د يو بل مخدره ٢٠٠۶افغان مخبر  ی امريکايی ايجن ان  کی د مخدره موادو سره د مبارزې د 

ي اطالع و ران سو چی د ده کورن يې په . رکړه ييز پې  کی ويرجنيا ته ٢٠٠۴اغلی خيری پر امريکا دومره 
ی مودې لپاره افغانستان ته والړ ٢٠٠۶پخپله په ئ راوستله او د   .  کی د يوې لن

  
ونکو ته وويل چی  روې تونو له مخی چی پدې معامله کی دخيل و ، او وروسته يې امريکايی  هغه د هغه افغان د يادا

ارډ ته تسليم سوي  ار په کلي کی د احمد ولی کرزي باډی  هيروًيين چی ونيول سول ، په پام کی وو چی د ميدان 
ل سوي وای  و افغانان . وای او بيا کندهار ته پسی لې ر د ډريور او مالک په –امريکايی مامورينو وويل چی   د مو

ونکو  د افغانی مقاماتو لخوا ونيول سول ، خو د –شمول  روې ارډ پر ضد چی د  احمد ولی کرزي يا د هغه د باډی 
ړو حيثيت درلود ، هي اقدام و نه سو    . په عقيده يې د من

اغلی خيري په  ل بيا افغانستان ته والړ ، او يو وار بيا يې د امريکايی ٢٠٠٧دغو مامورينو وويل چی   کی يو 
ه خدمت وکړ  ل هلته د کرز. مخبر په تو ي د حکومت لخوا د مرستيال ولسمشر حاجی عبدالقدير د وژلو په خو دا 

اغلي خيری د ورور حاجی زمان يعنی په ختي کی د پخوانی ٢٠٠٢تور ونيول سو چی په   کی ويشتل سوي و، او د 
  . مليشايی قوماندان او پياوړي نفر يو سياسی رقيب و 

خه د يوې تليفونی مرکې په ترڅ کی  په دې وژنه کی هر ډول الس لرل رد کړ او ويې ويل چی اغلي خيري د کابل 
نده کړه چی د ولسمشر ورور د هيروًيينو په تجارت کی الس لری . ئ د ده نيونه يو سياسی لمسون د ر   . ده 
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  ٤از ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ريزی ژبه وويل چی  ه نه ده « اغلي خيری په ان خه پ د . د احمد ولی کرزي او مخدره موادو خبره اوس د چا 
  » . ه حکومت کی  شمېر خلک د نشه يی توکو په راکړه ورکړه کی شامل دي افغانستان پ

ينی هغه امريکايی تحقيق کونکی  اغلي خيری توقيف د افغان محکمې د دې امر سره سره چی بايد خوشی سی ،  د 
  . نامينده کړي چی د ده سره يې کار کاوه 

  
و د بوش اداره مجبوره کړی چی د هغوی په دې وروستيو کی د خارجه وزارت او ملی استخبار اتو سره کتلي تر 

  . اغلي خيری د خالصون په خاطر د کرزي په حکومت کی مداخله وکړي 
ونکي وويل چی  روې و هلته خوسا شی « يوه  ی تر    » . موږ بس يو ډېر قدرمن مخبر په جېل کی پری ي

  
  پای

   
 


