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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٠٣/٠٧/٢٠٠٨                        زبير احمدی : نويسنده 
  
 

 !برادر کرزی شرکت آريانا را می خرد 
  
 

ويند که قيوم کرزی برادر بزرګ حامد کرزی در تالش است تا شرکت هواپيمايی ملی  منابع با خبر و شهود عينی مي
 واليت ۀقيوم کرزی که نمايند. قد خريداری نمايد را در بدل پرداخت پول ن» د آريانا افغان هوايی شرکت « آريانا 

در کابل است ، از يک سال بد ينسوسعی می ورزد تا شرکت هواپيمايی آريانا ، ) در واقع نماينده کرزی ها(قندهار 
انه شرکت هوايی متعلق به دولت افغانستان را از آن خود سازد  قيوم کرزی اصأل مشوق و همکار پالن حمله . اين ي

به افغانستان به تعقيب ) ای.آی.سی(ت متحده بر افغانستان نيز بود که در کشانيدن پای سازمان استخباراتی امريکا اياال
  . حمله يازدهم سپتامبر نقش بسزايی داشت 

ر خود عبدالولی کرزی            نامبرده با همکاری چند سازمان مالی اياالت متحده توانست  در اشتراک با برادر دي
هردو . چند پروژه مسکونی را در قندهار احداث نمايد که زمين آن در تملک دولت بود ) انروای مطلق قندهارفرم(

 دالر فروختند و باهم مليونها دالر را ١۴٠٫٠٠٠ تا ۶٠٫٠٠٠کرزی ها اين اپارتمانها را بر مردم پولدار فی دربند از 
  . کمايی کردند 

ی با سهولت هرچه بيشتر بلع کرده ميتواند ، در لون قيوم کرزی نسبتأ صاف و کگاکنون که  الن شده و لقمه های بزر
يس شرکت ئوی از يک سال بدينسو با مرحوم ذبيح اهللا عصمتی ر. پی تصاحب شرکت هوايی آريانای افغان شده است 

وختن آن شرکت هواپيمايی آريانا در کابل مسلسل به تماس بود و مرحومی را ترغيب و تطميع مينمود تا در پروسه فر
ير داشت ولی . به او همکاری نمايد  قيوم در عين حال با برادر کوچکتراز خود حامد کرزی  نيز در زمينه تماس پي

  . به دفع الوقت مواجه ميشد 
فته ميشود که مرحوم ذبيح اهللا عصمتی پيشکش و استدعای مکرر قيوم کرزی را بارها با استدالل منطقی رد می 

ش شکايت نيز نموده بود ئه رنمود و يکبار ب مرحوم عصمتی به اثر مزاحمت های . يس جمهور راجع به برادر بزر
روپ مرکب از وکالی پارلمان ، کارمندان عاليرتبه دولتی و دو  سه مقام ارشد آريانای افغان همه به رهبری -جدی 

ذشته به حامد کرزی هشدار داد تا موقف خ ود را در زمينه آشکار سازد ، در غير قيوم کرزی ، بتاريخ دوم ماه می 
فت که من ليست اين آسيب آوران را به ر. آن وی مجبور به استعفأ خواهد شد  يس دولت ئعصمتی در مصاحبه ای 

ردد  در اين . ( سپرده ام و به همين دليل خواستار موقف صريح وی در زمينه هستم تا سرنوشت شرکت آريانا معلوم 
فت که اس امی اين ليست نيز در رواق های مرحوم عصتی و زيراليه های بکس دستی حامد کرزی رابطه بايد 

ی خواهد شد ، درست همانند اسمای  ان مواد   مخدر« موريانه زد يکه در » دارودسته اصلی قاچاق و صادر کنند
دو ليست نازدانه های اينکه در هر . جيب آقای علی احمد جاللی حينيکه وزير داخله همين رژيم بود ، پوسيده شدند 

يس جمهور و نازپرورده های امريکا شامل اند ، پس مصلحت اين بوده است تا به زباله دان سپرده شود نه به ئر
اه ملت مظلوم    .) پيش

ذاشت ، در  به مرحوم ذبيح اهللا عصمتی تلويحأ فهمانده ميشد که نبايد اين مسأله حساس را به شخص سوم در ميان 
، ) که در فکر استعفأ از وظيفه اش بود  ( با تأسف که مرحوم عصمتی . دی بدنبال خواهد داشت غير آن عواقب ب

ويا عايد حالش بود  فته شد که  . درست يک ماه بعد ازاين اخطار فوت می نمايد و علت مرګ او ظاهرأ بيماری ای 
روِپ  ويند که اين  جيب يا بکس دستی آقای حامد کرزی که ليست آن در » منام« ولی شايعات و برخی منابع مي

ونه راه را برای قدم بعدی خود هموار نمود    . است ،  وسرکرده آنها قيوم کرزی ميباشد ، اورا مسموم ساخته و بدين
فته ميشود که قيوم کرزی فشار خود را بر برادر خود حامد کرزی اکنون دو چندان ساخته ولی آقای حامد کرزی 

  . خابات رياست جمهوری که در پيش است محتاطانه عمل ميکند بدليل مسأله حساس انت
ر حامد کرزی ، يعنی عبدالولی کرزی که همه کارًه واليت قندهار است و به  ر ، برادر جوان دي بوش « از جانب دي

رفت مواد مخدر مصروف تصاحب زمينهای وسيع دولتی و » کوچک مشهور بوده ، در پهلوی کاروبار و دادو
شخصی نيز شده و آنرا به راهنمايی برادر مليونر خود قيوم کرزی طبق پالن ساخته شدًه خود شان به آپارتمانها مبدل 

در » عينو مېنه « تًه خانوادًه کرزی همانا يکی از اين پروژه های خود ساخ. ساخته و بر مردم به دالر می فروشند 
  هزار دالر توزيع نموده ١۴٠ الی ۶٠شرق قندهار است که صدها اپارتمان رهايشی را در آن آباد ساخته و در بدل 

ی قرار . اند  وقتيکه وارثين  اين زمينها به برادرش يعنی حامد کرزی شکايت نمودند عرايض شان مورد رسيد
رفتند تا اينکه  ماه می طی يک ابالغيًه قاطع هشدار داد که ١٨ مسأله به اطالع طالبان رسيد و آنها نيز بتاريخ ن
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

هيچکس نميتواند اپارتمانها يا نمره های عينو مېنه را خريداری کنند چون اين زمين ها غصب شده است و به مردم در 
ردد  سته شد و آنها از طالبان خواستار شدند تا فرمان از منافع و سود برادران کرزی تا حدودی کا. بدل پول توزيع مي

يرند ، ولی آنها تقاضای کرزی ها را شديدأ رد نموده است    . خودرا در زمينه بازپس 
ر  ران عادت نموده ، اکنون در فکر يک روزنًه دي برادران کرزی که با بدست اوردن پول حرام و تصرف حق دي

 زندانی را ١۵٠٠ اواسط ماه جون بر زندان بزرګ قندهار يورش بردند و بيش از وقتيکه طالبان در. ُپر درآمدشده اند 
به امريکاييها ) اينبار در شراکت با والی ، اسداهللا خالد ( آزاد ساختند و تعمير محبس را منهدم کردند ، برادران کرزی 

اهد بود تا زندان آينده دور تر از وشزد ميکنند که محل فعلی محبس جای نا مطلوب و غير قابل دفاع بوده و بهتر خو
ردد  ويند چون محدوده و زمينهای متصل محبس موقعيت بسيار . شهر احداث  اه در قندهار مي ولی مردم و منابع آ

ونه ای  مهم و به مليون ها دالر ارزش دارد ، لهذا احمد ولی کرزی در تالش افتيده تا اين زمين و حومه های آن را ب
امبرده که  از برکت برادرش حامد کرزی و امريکاييها مطلق العنان واليت قندهار بوده ، امروز يا ن. تصاحب نمايد 

يس جمهورش ، با يک فيصله به ئفردا با يک خواهش از ولينعمت های امريکايی اش ، با يک التماس از برادر ر
مانند اقوام غير از پوپلزايی (ايش مردم قندهار و سرانجام با يک اطالعيه به اراکين حکومتی واليت و ساير رقب

ل آقا شيرزوی رهار-بخصوص حريف دوردست شان  » !سابقه « خبر خواهد داد که زمين و حدود محبس )  والی نن
يا مارکيت و يا چه و چه را بر جای آن اعمار  خريداری نموده است و بزودی کدام پروژه و» !از دولت« را اينک 

ونه مليون! خواهد کرد  ی خواهد کرد ، بدين ر نيز براندوخته هايش افزوده خواهد شد و قارون مآبانه زند ها دالر دي
  . ولی قانون و غضب الهی خواهی نخواهی صاعقه آميز نازل خواهد شد 

بلی ، در سابق عنعنه و دستور طوری بود که خارج رفته ها از آنجا پول به افغانستان می اوردند تا زمين ، خانه ، و 
 می خريدند ، ولی امروز بر عکس آن ، عده ی افغان های ناافغان پول حراميکه در افغانستان بطرق حرام و جايداد

ناروا اندوخته اند به خارج می فرستند تا در آنجا خانه های لکس و قيمتی ، دکانها و مغازه ها ، زمين ها و فارمها و 
ی مرفه ، آسوده » !آشوب و انارشی متوقعه « غيره و غيره بخرند و در صورت  ريزند و زند در افغانستان بدانجا ب

ز نياوريد . و شايسته ای در آنجاها اختيار کنند  خدايا ، ملت مظلوم افغان را از ستم ! خدايا ، چنين روزی را هر
زند اين و آن مفسدين عوامفريب نجات دهيد و آنها را سزاوار سزای خود سازيد  ، آمين روايان ، جابران و ظالمان و 

  . ثم آمين 
  

  پايان
 

 
 


