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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : تياد  ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                              اجآ تيم کاری: مترجم   ٣١-١٠-٢٠١٠  ني
  
  

  در بطن سود جوئی پشت پردۀ کرزی
  
  

  Ann Marlowe(ان مارلو: نويسنده
  

" عمر داوودزی"مورد قبولی پول نقد از ايران از طريق رئيس دفترش اعتراف شرم آور رئيس جمهور کرزی در 

 يک مشخصهاين مسئله مطلقٌا پارۀ از فساد گسترده و دوامداری است که به .  حلقات داخلی دولت تعجب آور نيستنزد

  .در ادارۀ کرزی مبدل گرديده است

) ٢٠٠٧ -٢٠٠٥(سفير افغانستان در ايران" دزیداوو"يکی از وزرای اسبق کابنيۀ کرزی برايم نوشت که گفته ميشود 

و " داوودزی"بر عالوه نامبرده ادعا دارد که .  مليون دالر از جمهوری اسالمی اخذ نموده است٣،٥هر ماه مبلغ 

قسمتی از اين پول را در پروسۀ انتخاباتی کرزی و برخی آنرا در رشوه دادن به " هردو " وردگ وزير معارف"

  ."مصرف رسانيده انداعضای پارلمان به 

 آب ٢٠٠٢منبع متذکره خبر ميدهد که عطش رژيم برای به دست آوردن پول نقد از روزهای بی تجربگی سال 

که در  اين وجوه را از دفتر کارش در يک ساختمان دو منزله واقع در شرق قصر" داوود زی"ميخورد که در آنوقت 

 به وزيران معاش عادی نميرسيد،  آنهائيکه صادق ٢٠٠٢ سال چون در. يک الماری نگهداری ميشود، توزيع مينمود

لذا هر . ولی چنين پول برای آنانيکه صادق  نبودند، يک لقمۀ  چرب بود. بودند صرف به نام وطندوستی مزد ميگرفتند

زمانی که يکی از اعضای کابينه ضرورت به سفر خرچ و يا پول اضطراری ميداشت، داوودزی دروازۀ الماری 

هرکسی الماری  "اما . ئی را باز نموده در بدل رسيد امضأ شدۀ اخذ کننده، بندل های بانکنوت را تقديم مينمودجادو

احتماأل امريکايان نزديک به قصر از اين نوع اعمال از ." داوودزی را باز و هرکسی امضای جعلی کرده ميتوانست

ن ترتيب رژيم کرزی با داشتن جواز مصؤنيت از رفتن بدي. دير زمان آگاهی داشته ولی خاموشی اختيار کرده بودند

. داوود زی مثل  يک  قطاع الطريق عيش خود را کرده است. به زندان از آن استفاده  ميبرد که تا کنون ادامه دارد

نامبرده اوالدهايش را به . منبع عالوه کرد که او مالک چندين قصر  در کابل و صاحب يک منزل در اطراف ميباشد

  ).مصرف  تعليمی ساالنۀ هر طفل بالغ به شش هزار دالر ميشود.(  قيمتی بين المللی کابل ميفرستدمکتب

مالک منازل متعدد در دوبی و شهر " داوودزی"  در نيويورک تايمز مينويسد که)Dexter Filkins(ديکستر فيلکنز 

  . نيز ميباشد) کانادا(ونکوور 

ايران  در " )Influence- buying(خريد نفوذ"ضالع متحده بايد در مورد سوال بزرگتر  البته در اينجاست که آيا ا

به عقيدۀ بنده نبايد دست و پاچه شد، هرچه نباشد اگر کرزی به اين آسانی ... افغانستان تشويش داسته باشد يا خير؟ 

برآورده کرده و  فساد توسط يک قدرت خارجی خريده شده ميتوانست از مدت ها قبل چيزی که ما از او توقع داشتيم 

 مليون دالر فرضی ايران در هر ماه، برابر دو توت هم  گويا در مقابل يک ٣،٥پرداخت . را ازاداره اش پاک ميکرد

بيليون دالر که برادر بزرگش ولی کرزی نظر به گذارش روزنامۀ تايمز لندن در بدل معامالتش با قوای متحدين 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله  په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

صور  ميرود که کرزی نيز به عين وجوهات و همچنان شبه امپراتوری وسيع ت. ساالنه به دست می آورد ،نميباشد

تجارتی برادر ديگرش محمود کرزی دسترسی داشته و  ميتواند  از آن طرق، در صورت ضرورت يک عضو 

  . معامله گر پارلمان را با رشوه تطميع نمايند

 جانب ايرانيها به اغتشاشيون و جريان احتمالی از" (IED)آالت انفجاری معمول ساحه" اتهام انتقال تجارب ساختمان

  .  ايرانی برای ما بمراتب قابل تشويش بيشتر ميباشد-تروريستها به صوب اضالع متحده از طريق سرحد پر منفذ افغان

شخصی مطلوبی نيست ولی نا ممکن است که در مدار کرزی تنها " داوود زی"با آنچه گفته شد، فهميده ميشود که 

 جرئت آنرا داشته باشيم بايد اين دغلکاران را طرد کرد  که نميکنيم و درنتيجه تاريخ و ملت افغان در مورد اگر. باشد

  . ما قضاوت خوبی نخواهند کرد

 بوده وقتٌا فوقتٌا از افغانستان راپور تهيه )Hudson(، عضو غير دايمی انستيتوت هدسن"ان مارلو"اين مطلب دۀ نويسند

 بوده که به تازگی توسط انستيتوت )David Galula(ندگی نامۀ ديود گالولهمينمايد، وی اولين مولف مطالعات دوامدار ز

  .مطالعات ستراتيژيکی کالج نظامی به نشر رسيده است

  پايان

  

  
  
  
  

 
  


