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 1۷/۰۷/۲۰1۸           پیکار پامیر
 

 میالدی ۲۰1۴تا  ۲۰۰1وقایع افغانستان از برسی 
 (11۰بخش )

 

 :)سیا( برای حامد کرزی پول می پرداخت
باز  افغانستان را نزد همۀ مردم جهان بعنوان فاسد ترین رهبر یک کشور جمهور رئیسآنچه بیشتر ازهمه ُمشِت 

به نشر رسید و در  روزنامۀ " نیویارک تایمز " م۲۰1۳نمود، گزارشی بود که درشمارۀ بیست وهشتِم ماه اپریل سال 
 رسانه های داخل افغانستان نیز باز تاِب گسترده و اعتراض آمیزی یافت. 

فروپاشی امارِت گروِه طالبان، ادارۀ استخبارات امریکا )سی.آیی.ای( ده ها ملیون  پس از»گزارش ازاینقراربود که 
عملی که هم  «جمهور تسلیم داده است. رئیسبصورت ماهانه به دفتِر  را بگونۀ مخفی، بدون حسابگیری و دالر

 شورک وپرنسیپ های ملی هرد، افغانستان، کامالً مخالِف قانون طبِق قانون اساسی امریکا و هم بروفِق قانون اساسی
 شود. برخی از رسانه ها و تحلیلگرانِ یپنداشته م وقار و حیثیت ملی و سیاسی مردم افغانستان و بصورت خاص، مغایر

کرزی می پردازد تا نفوِذ قابِل  سیاسی گفتند که ادارۀ جاسوسی امریکا، ملیونها دالر را به این منظور برای حامد
 مطابق میل آن کشور اتخاذ شود.  اخل حکومت وی داشته و همۀ تصامیممالحظه یی در د

"  وبسایت م در۲۰1۳ملی دولت کرزی، طی یک مقاله که درماه جوالی ادارۀ امنیت  رئیسآقای امرهللا صالح سابق 
... ایجاد و نوسازی نظام مالی کشور نیاز به زمان داشت و امکان این که به جاودان " به نشر رسانید، گفت که " 

کا ه سازمان اطالعات مرکزی امریسرعت انجام شود، میسرنبود. درست در همین گیر و دار و هرج و مرج بود ک
سیا( متعهد شد که ماهانه به صورت نقد و مستقیم مصارِف ارگ را بپردازد. پرداخِت آنچه پول زیر میزی یا )

افغانستان  حکومِت موقتِ  رئیسبه دفتر حامد کرزی بعنوان  ۲۰۰۱استخباراتی نامیده میشود، در واقع از ماه دسامبر
ت، آقای کرزی از آغازین  لحظاتی که در اُرزگان علیه آغاز شد. البته قبل از احراِز سمت ِریاست حکومِت موق

طالبان آغاز به مبارزه کرده بود، از جانب امریکا کُمک نقدی و تسلیحاتی به دست می آورد که حجم این کُمکها تا 
 "  است. حال از جانب امریکا افشا نشده

مبنی براینکه حامد کرزی نه تنها ازشبکۀ  همچنان، حقایِق بیشتری ازطریق رسانه ها و منابع معتبر به نشر رسیدند
( نیز پول دریافت کرده است. برای آنکه خواننده ۶-سی.آی.ای، بلکه از شبکۀ استخبارات خارجی انگلیس )ام. آی

رخ ؤممنتشر شده درشمارۀ  بتواند بگونۀ نسبتاً گسترده ترازاین رونِد ننگین واقف شود، اینک، برخی ازیک مطلبِ 
 خورشیدی شبکۀ اطالع رسانی افغانستان را در اینجا درج میکنیم : 1۳۹۳ر سال دوازدهم ِماه ثو

ریاست  در دهۀ اخیر، سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( ده ها ملیون دالر به صورت نقدی در اختیاردفتر "...
قدرت، حیاتی جمهور، گردش این پول برای سیطرۀ او بر رئیسجمهوری قرار داده که البته بر اساس گفته های 

انتقاد های سیاسی در  کرد که علی رغم سازمان سیا تقاضا رئیسبوده است به حدی که محترم کرزی بازهم از 
ند سازماِن جاسوسی امریکا  امریکا، پرداخت پول به افغانستان را ادامه دهد. هرچند آگاهاِن مسایِل سیاسی معتقد

جمهوری افغانستان پرداخت میکردند که البته تا حدود بسیار زیادی  این مبالغ را برای نفوِذ بیشتر در ادارۀ ریاست
پولها را  ند. البته حامد کرزی مدعی است کهباش هم موفق بوده و توانسته اند بر تصمیماِت حکومت، تأثیر گذار

بسیار  !! که البتهصرف کُمک به مجروحین و بیماران و برای پرداخت کرایۀ خانه وسایر اهداِف جزیی کرده است
جمهور کرزی برای  رئیسطنز گونه ای است. همچنین، سازمان اطالعات انگلیس نیز مبالغ هنگفتی به  مطلبِ 

اقرار کرده اند  ) سازمان اطالعات انگلیس(۶–صلح داده است. درواقع، مقاماِت ام. آی  خاصاجرای پروژه های 
که این سازمان طی سیزده سالی که انگلیس درافغانستان بوده، بصورت دوره ای پرداخت های مستقیم به مقاماِت 

 افغانستان داشته است که البته این مبالغ با استقبال و پیشنهاد حامد کرزی پرداخت میشد."
ان جاسوسی امریکا، مبالغ دریافتی از سازمان پولهای پنهانی از سازمبه دنبال این مطلب چنین آمده است : " 

اطالعات انگلیس، همکاری نزدیک با سازمان جاسوسی پاکستان، دریافت کُمک ازطرف ایران و ... براستی آیا این 
چگونه برآن  ت؟حق مردم افغانستان نیست که بدانند این همه پول تعهد داده نشده، چگونه و کجا مصرف شده اس

امریکا و  ؟... سازمان جاسوسیدم افغانستان به همراه داشته استاقعاً چه منافعی برای مرونظارت می شده و 
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که در  ۶-که یکی از بد نام ترین سازمان های اطالعاتی دردنیا است. سازمان ام. آی  سازمان اطالعات انگلیس
که مسوول ِحفاظت  5 –ر ام. آی واقع ، مسووِل حفاظت از کشورانگلستان در مقابل تهدید های خارجی است، در کنا

 از انگلستان در برابر تهدید های داخلی است، دو سازمان عمدۀ جاسوسی و اطالعاتی انگلستان را تشکیل میدهند.
حال، چنین سازمانی به حامد کرزی طی دوازده سال پول داده است. به نظر شما این مبالغ به چه منظور پرداخت 

به مقاصد خود دست  سازمانی که حاضر است برای رسیدن به جهت سؤاستفاده؟ شده؟ ازروی دلسوزی و ترحم یا
به هرنوع شکنجه و اعمال ِغیر انسانی بزند، چرا باید به افغانستانی که بطور کامل تحت اختیارش میباشد، رشوت 

 " پرداخت کند؟
ان سقوط داد و انزجار عامه علیه او نشراین گزارش، یکباِردیگرموقعیِت حامد کرزی را نزد افکاِرعامۀ مردم افغانست

را برانگیخت. یکی ازتحلیلگراِن سابِق سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( نیزطی یک گفت وگو با " پرس تی 
وی " اظهارداشت که " افشأ حمایت مالی مخفی سیا از حامد کرزی، خشم وانزجاِر بین المللی را به دنبال داشته 

 است..."
های شخص حامد کرزی نیز منابع معتبر، گزارشهایی را به نشر رسانیدند. مثالً روزنامۀ " دیلی درمورد سرمایه 

 جمهور پیشین کشور، یکی ازبزرگترین امپراتوران مالی دوبی است. رئیسحامد کرزی میل" انگلستان نوشت که 
ملیون  ۹۰وبی بالغ براین روزنامه عالوه کردکه مجموع ارزش امالک حامد کرزی و اعضای خانواده اش در د

 پوندانگلیسی میشود.
م ،حامد کرزی را درجملۀ ده سیاستمدار پُردرآمد جهان معرفی کرد که ۲۰1۶روزنامۀ " پیل ویت مانی" نیز درسال 

ملیون دالر( وانمود کرد. ۲۴۵وی درشمارۀ اول فهرست قرارداشت. این روزنامه، مجموع دارایی حامد کرزی را )
نتی " مدیا مس"، کرزی را تنها سیاستمداری معرفی نمود که مالک سرمایۀ دوصد و چهل و پایگاه انترهمچنان 

 ۲۰1۷روشنگر" نیر بتاریخ هفدهم ماه سپتمبر . این مطالب را یکی ازهم وطنان بنام " عمرپنج ملیون دالری میباشد
 م در صفحۀ فیسبوک خویش درج نمود.

م منتشر شد، " بنیاد جهانی ۲۰1۴خامه پرس" که دراخیرماه جون تنها این رسوایی هامطرح نبود. باساس گزارش " 
صلح " که مرکزآن در واشنگتن قرار دارد، افغانستان را ازجملۀ هفتمین کشور با حکومت داری ضعیف درجهان 

های بزرِگ جهانی درافغانستان به مصرف رسید،  سرمایه" با آنکه اعالم نمود. بنیاِد مذکورعالوه نموده است که 
کنون یکی از بی ثبات ترین کشور ها درجهان مانده و مواِد مخدر، فساد اداری و افراطیت در این کشور بیداد تا

 میکند. "
داخله )مجتبی پتنگ( را احضار نمود و او، عالوه  جالبتراز همه این بود که مجلِس پارلمان افغانستان، وزیرامور

فساد و سؤاستفاده های وکال را افشا نموده بود، اینبار نیزضمن سخنرانی در پارلمان، با صراحت  ازآنکه قبالً نیز
وزیِر مذکور سلب اعتماد  با آنکه مجلس ازشده است ".  دولت از سوی گرگ ها به گروگان گرفته اظهارداشت که " 

اد ماهیِت رژیم و اوجِ فس نمود، ولی این افشا گری وی بمثابۀ وزیرکابینۀ کرزی و مسووِل اموِر امنیتی کشور، اصلِ 
 .  ین شکل آن به نمایش گذاشتروشن ترآن را به  در

حکومت ما : " م گفت۲۰1۳ماه اکتوبر  سی درهفتمِ حامد کرزی ضمن گفت و گوبا خبرنگاِر بخِش انگلیسی بی بی 
مقایسه با دیگر حکومت ها،ما تازه شروع به کار کرده ایم، اما فساِد بزرگ، فساد های صد ها  در و ضعیف است

ملیون دالری، کار افغانها نبود. حاال همه این موضوع را میدانند، این فساد ِ خارجی ها بود. قرار داد های اصلی و 
د های فرعی، قرار داد های کورکورانه که به مردم داده شد و پولیکه به هر طرف پخش شد که وفاداری قرار دا

خریده شود، پولی که به هر طرف پخش شد که تسلیمی مقاماِت حکومِت افغانستان درسیاست ها وطرح هایی خریده 
 شود که مردم افغانستان با آن موافق نیستند..."

ن اظهاراتی میخواست خودش را نزِد افکاِر عامۀ مردم افغانستان تبرئه نماید، اما وی فراموش جمهوربا چنی رئیسالبته 
کرده بود که باساس اسناِد افشا شده، شبکه های جاسوسی امریکا، ایران و شاید دیگران برای خودش ومامورین بلند 

ه یده شود" همچنان او فراموش کرده بود کپولهای گزافی پرداختند تا " تسلیمی مقامات افغانستان خر پایۀ دولتش نیز
گفتِن این موضوع که " ما تازه شروع بکار کرده ایم "، آنهم پس از دوازده سال و درپناِه حمایت های همه جانبۀ " 

 فت. هم قرارگر یشتر از پیش مورد استهزا جهانیانجامعۀ جهانی "، نه تنها به هیچ صورت او را تبرئه نکرد، بلکه ب
ادارۀ  رئیسمیالدی، شخصی بنام " حسین فخری "را بعنوان  ۲۰1۳جمهورافغانستان دراواخِرسال  رئیسزی حامد کر

نمود، ولی هنوز دیری ازاین مقرری سپری نشده بود که آقای " فخری " رسماً اعالم  مبارزه با فساد اداری مقرر
 برای مبارزه با فساد را نداشته باشند" " مردم از رهبری دولت افغانستان انتظار قاطعیت و ارادۀ سیاسی نمود 

تالش درجهِت اختالس های مالی میان عناصِر قدرتمند و بخشهایی ازکمپنی های خارجی در افغانستان به حدی بود 
م ازقول ِیک منبع وزارت فواید عامۀ افغانستان گزارش ۲۰1۴که خبرگزاری بی بی سی بتاریخ یازدهِم ماه سپتمبر

کیلومتر جاده در این کشور را داشت، با ۲۳۷تُرکی که مسوولیِت اجرای پروژۀ احداث  –ایی " شرکت امریکداد که
که یک شرکِت  ECCI – METAGافغانستان را ترک کرده است. شرکت  دالر پیش پرداخت، ملیون ۱۰۷گرفتنِ 
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رار که ق گرفته بود، مسوولیِت احداِث بخشی از جادۀ حلقه ای افغانستان را بعهده ترکی است –مشترک امریکایی 
 غرب افغانستان را به والیت شمالی فاریاب وصل کند."  بود والیت هرات در

" بسیاری از پروژه م نیزازقوِل روزنامۀ " واشنگتن پُست " نوشته بود که ۲۰1۲همین خبرگزاری، درماه آگست سال 
کار این پروژه ها، از برنامۀ تعیین میالدی تکمیل نخواهد شد...  ۲۰۱۴های باز سازی در افغانستان تا پایان سال 

از این کشورهم تمام نخواهد  ۲۰۱۴شده، بسیار عقب تراست  و تا روِز خروج ِآخرین سرباز ِامریکایی در سال 
م و ۲۰1۴و ادارۀ " سیگار" یا ادارۀ تفتیش ونظارت برمخارجِ امریکا درافغانستان درهفتۀ دوم ماه سپتمبر شد. "

عمده  های لنج.. با خروجِ نیروهای امریکایی از افغانستان، این کشور با چمتعاقِب اظهاراِت قبلی خویش گفت که " 
 رئیسدر زمینۀ تداوِم برنامه های اجرا شده، مهارکردِن فساد و مبارزه با مواِد مخدرمواجه است." جنرال " ساپکو" 

 مصرفه این سه مسأله پرداخته شود تا همه منابعی که ایاالت متحده کرد که " باید ب این اداره دراظهاراتش عالوه
 ناکام مانده است" لنجبا این سه چ مریکا تا کنون تقریباً در مبارزهکرده، برباد داده نشود... ا

م به نشر ۲۰1۳ماه دسامبر ۳1جدیِد ادارۀ مبارزه با فساد اداری را بتاریخ  رئیسخبرگزاری بی بی سی که سخناِن 
در یک کشوری که دولتش بر اساس مصالح قومی، گروهی، سیاسی و نژادی  ": نید، ازقوِل وی چنین نوشترسا

وغیره ایجاد شده، فضای جنگی وجود داشته باشد، نیرو های خارجی وجود داشته باشد، مداخالت دیگر وجود 
دارد که ما نمیتوانیم دست باز داشته . فعالً عوامل عینی وجود زه به شکل قاطعانه کمتر متصوراستباشد، مبار

مبارزه با فساد اداری میتواند انجام دهد این است که اسناد و شواهد در مورد شیم... تنها کاری که ادارۀ عالی با
مقاماِت فاسد را جمع آوری کند... ما و شما مجبوریم منتظر باشیم تا یک فضای مساعد برای مبارزه با فساد 

 برسد..."
بخشی ازنیرو های امریکایی که تحت میالدی رسماً اعالم نمود که "  ۲۰1۵یگار" همچنان درنیمه های سال" س ادارۀ

هر ش درها موتررا برای استفادۀ  کالن تانک تیلعنوان ثبات و کسب و کار درافغانستان فعالیت میکردند، یک 
ادارۀ مذکورعالوه نمودکه الرامریکایی ساخته اند." ملیون د ۴۳شبرغان والیت جوزجان درشمال افغانستان به قیمت 

ازمحل کمکهای امریکا برای افغانستان پرداخت شد و تحقیقات نشان داده است که  تیل تانکساخت این  مصرف" 
، تان تیلداشته است... قبل ازساخت این  مصرفهزار دالر5۰۰پاکستان، فقط  مشابه در کشور تانک تیلساخت 

در بارۀ اینکه این نوع پمپ گاز میتواند کارآیی الزم را در آینده داشته باشد یا نه، انجام نشده است...  مطالعۀ الزم
 فمصربا این  تانک تیلنگران کننده اینست که وزارت دفاع امریکا هیچ گونه توضیحی دربارۀ اینکه چرا این 

ه ریزی، اجرا و نتایج آن داده نشده است سرسام آور ساخته شده، نداده است و هیچ جوابی هم در بارۀ روند برنام
". 

تالس اخهمچنان ادارۀ بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان)سیگار(، به سلسلۀ افشاگریهایش پیرامون 
یافته های جدید این نهاد نشان میدهد که بخشی م اعالم نمودکه " ۲۰1۵درماه دسمبرسال ملیونها دالردرافغانستان، 

 ملیون دالر برای ویال۱5۰امریکایی که تحت عنوان ثبات و کسب و کار در افغانستان فعالیت میکردند، ازنیرو های 
این این اداره افزود که "  کردند." مصرفافغانستان  سه شهر دیگر کابل و های اجاره ای و تأمین امنیت خود در

هد، صرف اجارۀ ویال های شخصی و درصد کُل بودجۀ این واحد نیرو های امریکایی را تشکیل مید ۲۰هزینه که 
های نیرو های  قرارگاهبودند از  نیرو های محافظ برای کارمندان دولت امریکا شده در حالیکه این کارمندان قادر

ی که ئملیون دالر، برای سکونت وحمایت از تعداد انگشت شمار نیرو های امریکا ۱5۰ی استفاده کنند. این ئامریکا
 تن میرسیدند، هزینه شده است. " ۱۰ا ت5بیشترین تعدادآنان به 

دریک گزارش رسمی دیگرکه ازسوی ادارۀ " شفافیِت بین الملل " به نشر رسید و وبسایت " کلید گروپ " آنرا 
بین الملل درگزارش ساالنۀ خود ازافزایِش فساِد  نید، آمده بود که " شفافیتِ م بچاپ رسا۲۰1۳درهشتم ِماه دسامبر

... افغانستان، کوریای شمالی و سومالیا درفهرست فاسد ترین کشورهای جهان قرار برداده استانستان خاداری درافغ
گرفته اند..." کلید گروپ افزود که " شفافیِت بین الملل دراین گزارش، دربارۀ سؤ استفاده ازقدرت، رشوه خواری، 

 "جهان هشدار داده است. سراسرِ معامله های پنهانی و غیرشفاف، غارت و چپاول سرمایه های ملی و مردمی در 
ناگفته نگذریم که ادارۀ " شفافیت ِبین الملل" ، قبالً نیزبا انتشاِر یک گزارِش رسمی خویش، افغانستان را " فاسدترین 

 " کشوِر جهان خوانده بود. 
 نیزتا آنجا در بعد ازآن یدرسالهای زعامِت حامد کرزی و حت دامنۀ انواع فساد )مالی، اداری، سیاسی، قضایی و...(

 رحم و توجهی مبدول نمیکرد. مورد صحت وسالمتی باشنده های این کشوردر یافغانستان گسترده بود که کسی حت
های تقلبی، بی کیفیت و بدون معیارهای علمی  دواهایی که توسط افراد و شرکت ها ازخارج وارد میشد،  ادویهمثالً، 

و طبابتی بودند. برخی از رسانه های افغانستان، گزارشی را ازقول ِمنابع " مبارزه علیه فساِد اداری " درماه دسامبِر 
به نشر رسا نیدند که از روی جریان این فساد دربخش های صحت عامه نیز پرده بر میداشت.  میالدی ۲۰1۴سال 

 اصخها از پاکستان وارد میشود که به صورت  اوازقوِل منابع مبارزه با فساد گفته شد که " حدود شصت در صد د
 دواادارۀ که درشرکِت خارجی جملۀ چهارصد و پنجاه های افغانستان تولید شده است ... از  بازار برای مصرف در

سازی وزارت صحت افغانستان ثبت شده اند، به تعداد دوصد و پنجاه تا سه صد شرکت بصورت اختصاصی، برای 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تولید میکنند... بیشتِراین شرکت ها که درپاکستان هستند، درحالی که اجازه ندارند محصوالِت  دواافغانستان  بازارِ 
 ن را به افغانستان صادر میکنند."پاکستان بفروشند، آ خود را در

در افغانستان، هفتصد تا  ادویه" ارزش بازاِر رسانه ها ازقوِل " کمیتۀ مشترک ِنظارت و ارزیابی " نوشتند که 
 آن را وارداِت غیرقانونی، قاچاقی و بی کیفیت تشکیل میدهد." هشتصد ملیون دالر است که بخش عمدۀ 

   
 )ادامه دارد (
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